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 رصمق ةنمويعلا ةلاكأ

 رصمو ةيلعلا ةلودلا

 ةيذاكلا ملا

 ىردملا حالفلا

 هريطعدعبام

 لالتخألاورصم
 قاحص نم تاطخ

 هيلع موحرملا 2

 هبقرشلا ةلئسملا باتك نعةلك «4؟

 مس ا ببببملبسم هيو فهمي سهو سال



 عوص وم هفرححرص

07 

 ا

 ةيد

1 

 اال

 مالسلاو ةيبوروالا لودلا ةسايس
 ٠3 رضم ىف زلكنالا ةطخ

 سراب ىف ةبطخ

 ةيلالتحا ةسيسد

 اراصنا مدعتال ةَقيملا
 رصم ىلا موح رأا ةدوع

 سإراب ند ىسايس تاتك"

 هلا ودل

 ١5.107 مأع صخام

 امة مأع

 ةرهايإا ةيلطو ةخ
 قناسلا كوخ

 ءارتقا بيذكت

 ىرصلا شيلا

 مجرتلا عم ث يدح

 ةقرشلا ةلعسملا ةمدقم

 لة ا لا ف
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 --.4 سداسلاء زجل سربف 0-0

 عضو

 لابويلاو نحن

 ةيلعلا ةلودلاو ريدم

 مروغيرلا ىلع درلا

 ةيردنكالاب ةيطخ

 عامجالاب رارقلا
 دئارألا لاوقا

 رول كار

 ناطلسلا ةلالخل

 ةيزياكن الا ةرازولا سدئرل

 ةررجلا تارا لا وت
05 

 دلاره كروبوين ىذ قيلعت

 ايكرتو سس







 - ؟غ/

 ةعومج ىف مضَأو ءادنلا كلذ ىلأ مويلا انأاهو ةينمالا هذه
 ىيخص نَسياو نسال نفسا كلذ » قطصم 2( ١

 )»ل قءاتلل لعام لعنيمالا لقانلا عينط نم ا أ هش
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 تف ود لؤدلا خسران ن 9 هع داعم نمةحفص لك تنمضت

 نم ل اصق لك لع لمتشا ىذلا باتكلا وه كلذ . نأشلا

 اده ىف ماعلا ىف تالثم ىتلا هنا درا ةييساسلا لوصف

 « الحم اليثغ ريخالا دبعلا
20 

 دج

 4 2 : 0 5 7 مجارملاو ة.نطولا عماجاو ةياهالا ةيديالا 4 ىودو يدص

 هتاردو هثانتقا ىف نيسفانتم .نوينطولا لبقاف ةيدسايسلا

 موا لود لك روصىذلاديحولا يف رملاباتكلا هنال ال

 نلااس هقاشع نع اءوبخ قب ىف مران زم 0 ا 20---

 ةدل اىرقءاختوصدلالنكلل 6 الل

 ةيضق ىف اوعفارن اذانءذلا قرشلا ىماح نم ةحبالا قداص

 ناسملا ةهششهشو ةعدعألاب ال لاهربلاو ليلدلاب هر

 نآةر«نءرثك اانيلا باط دق هنأماقلإ اذه ىف ركذأو

 ءالضفلا ءايكذالا نم فول أن وبلاطلاو باتكلا اذه عبطديع



 ل 7غ

 ىضامملا ىف اهنم ناك اع مان ل عملت انك اذ توم لك نم

 ليقتسملا ىف ريعلا نم انعفنيام ريغلا كلت نم انصاختسا

 دهاع قرشلا نع ماحب تورع ةيقرشلا ةلآسملا 00

 000 رولا اذه قى نك غو لا الا فايد ةلذأ نم

 ءىداهقرشااو بصعتمبرغلا ل ناكشلا تزد فاسلا

 نيبصعتمةصاخنوماسملاو ةءاعزويقرشلا زاك ولو صصعتم ريغ

 يهو ايكرت تنذأامضارغالادابعوءاوهالا ةمدخ صرخت اك

 اوين مظ ميظع ءلاىسأيسلا اهدحمج وأو لوالا أاهابص ناوفنع ىف

 مويلا ءادعلا اوان" ىلا مالا ن ”ءةما كاد ذا قرشلا يف

 ارابج ارا

 نم ةحفص ا ووطي باتكلا اذه نوس رد نيذلاف

 أل ةيسايس ةيخعرات ةعوخج 0 اف ف رطل دهر هاجم
 امل ىلا ثداوملا كلت" ةريخالا نينسلا ىف ملاعلا ثداوح .

 ةماع نييقرثلاو قرشلابو 0 ةيلعأا ةلودلاب ةقالع

 ” درو قواللا ىود تصنب ىذلا تاتكلا وه كلذ

 ١" ىذلا باتكلا وه كلذ .نيبلا ممناودعب ناودعلا ىوذىلع
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 ناخ ديلا دبع ناطلسلا ةلالج لاق م ابوروأ تناكف ابليلغل

 ريبادن نم مهل 5و ىمايس لكش ىف هيديلص ابرح انيراحت يباثلإ
 نيبملا الدكان اوءابو ”ىتاهم حصر مل رداقتو

 ةساسلاوةنيدلا انتمي: ةسو رشات ول ل |

 رقلا ىف امس. الان قلت اك لك فرع: ا

 لئاط ريغ ىلع ءادعالا ٍدباكم امهبف تدتشا نيذللا نيريخالا

 كاملا كلذب ةيخضرات ةقالع ىذ ءىث لكب نيملم توكل

 نيملاعلا ىف نيملسملا بولقبو هللا ةنانتبب شورحلا

 بصعت ىلع خمراتلا اناتل ةيج هم ردلا هاذا تانك ١

 ناودءىلع ةيلاتتملا ث داوم اهتةطنأ ناهربو قرشلا لع برغلا

 نيمالا مهيندم امونينيدمتملاب اوبقلي نأ نوبح نيذلا كتاوأ ظ

 ردج هباش اذبه تاتكو - تش رهاظم ىف ةناسإ) 0

 اعراح نيالا معأ نكي يح نيدلاو نايمفالا را

 مراتلا ةدابش قدص ىلع لدع دوهش نو

 ىف هيلا قرشلاو مضو باتك ةيقرشلا ةلالآ تاتكا 0.

 لودلا عماطم هيف انف كك رصع ىف ن آلا اناف . راقتفالا ديدش
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 لال ةود ا و لولا لا تدعو ريك

 املف ملاعلا يف ىسايسلا اهدوجو بايشلاةوجرألا لئاخا هكرابملا

 نع دصرلا كف امل تلق تش ناو ديدجلا رفسلا اذه عضو

 ا 15-1 ضرودخ ىف تناك قيامحت نان نمل لا اده

 راهلاءارو اهلابع ناسلا هنو

 ةنأ معبال 0 2 نا هل زيقلؤا قرعلا 16

 فرطب امال مب ناك نم تدحتلا تيحنلاو : ايف ماكي ةلآسم

 هن ءارقلا فزع تان 0 والو :.كلو هل 0 0ع نأ

 نينسلا نم نيم كم ةياعلا ةلودلا لاسم ة ةيق سلا ةلآساا نأ

 ادن ىه ةلآسم ةيمهأ ىلع ةلالدلا يفزجوملا ظفللا اذبم ىنكو

 نيف ملا دبع لكاجلا

 ابوروأ يرث نيدحمالا حيماسملا كارتالا مادقأ تعطو
 اودتفو ةيمالسالا ةفالخلا دحو مالسالا لالج مه ربظو

 ذنمو ءابوقالا فاتكآ هللا مملانأو راصمالا اوخودو راطقالا

 ةلودلا ىداعت دل ّ لا كلت تدحا نر كاد

 ءافش ىدايسلا اهدوحو 0 ا كواختو ةسور#لا ةيلعلا



 ل

 : صعب 0 دا 4 صعب كفا 1 1 ةعضنب روضضأ

 ن.رظان لآ تى املأ ترم ىلا ةحيحالا ١ ةفصملا ك كلت 2--

 اع 0 ريغ 1 00 أده ا نا او |نأ اماو

 ىسايسلا خيراتلا ىف باتك ريخ ةيقرشلا ةلأسملا تاتك

 تناك قئاّة-تاتشأ مهب دقفنيبلاناسللا اذهب سانال جرخأ

 معأ بفك: ةطفرلا مجارملاو ةيسايسلا ناظملا يف ةرثعبم

 لودنم ةلود لك داؤف 0 نم ةعمدساا ناب هتراقل ليفكسلا

 ريبعل حصا املومو اهعماطم نع ريعلا أنوي برغلا

 لع وتمام عاو ريغ نينس رشع وحن لبق قرشلا ناك

 اذخا ةيبرغلا ةشهدلا لوصفلا نم نيملاعلا ىف ةسايسلا سس رم

 ريص لجأ أطعم ناشلا ادين قامت اهرهاوظب رومالا نم

 نانما الو ةنوز الب اهتعأف قرحم ثداوللا 3

 ةنن"الا ةريبكلا ةيشانسلا مساطلا تاعلح تقال

 ةاديفلس ا قل 1 ٌىَح صعا لا ارضعل ترغلا ليق 9 2
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 ءا 06 وع

 نك ىذلا تاتكلا وهو ةقرشلا ةلكسلا كل رع 3

 لأ انلق اذا ب ال ةيساسلا لثاسملاب لدتشم لك "صفت

 اذه يف عبط فاعل دعأ قلت م كاذ ذا هتقلت دق دئارجلا

 اذهنع ةملكلا هده انيلا ثعيف دي بتاك لضفت دقو . دبعلا

 : هصن امىت الاناونعلا تحن لضافلا كلذ لاق.مركسلاباتكلا

 فر املا
 #ي باتكلا اذه نع ةلك )

 "د تس رتوساتل نع هلك تك نم كذاك لد

 أ ديرب نم لك ناك ول وا ان أريوصت هنع بتكي ام

 ا درسوا 23 دعو ف لع نأ ىرحت انش تعا
 0 "دج ةلثام ةقيملل 0 عا نك ن1

 نيب نم ملقلا تيبفل الا ا ا نم 0 تفرع

 ىذلا٠ با اتكلا كلذ نع ةدحاو ةلك هنأ 0 !دضنا 1و يدب

 و 0 ا 0 حيحصلا خرا أ اعلا ةعلأ هعوطسا 0
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 552 قىحص فءص 5 نظا 6 0 تأ كرلع ىخأ اي| ىباو ١

 نيحتو هيضو نم.ةجيتنلا هد ىلا لصانإ هش لسشلا ١١

 ت1 ىلا ىدنص

 ردصت ةحيتت لوأ كيلا لبشر نأ د1 فنك لاذ
 رض مارش تدعو طايرة رضحت نأ لآ

 ناطلسلاو ودا نيب ىلا دولا ةلص اوءطميل راهم ليل نولمعي

 لوحاش اي مهنكلو

 باتك ىلع طابضلا انناوخا عالطا اريثك ينسي هنا

 ثداؤمحلا نم زيلكنالا ديفتسب فيك اوفرعيل ةيقرمثلا ةلئسملا

 ةميقتسملا ةرهاطلا مسالا نيب مبعاطا بلاغلا ىف جورب يتلا

 5 ةصاخلا

 ريزعلا انلاخ ناونعب افارغللا لسرا رمدم ىلا 2

 امانا ليلا ئعاررلا وللا كلذ ىف هدنع ىضقال هدضفا ل
 5 كئاكلل ردم ل دوعأ َىَح لمعلا ءانع نم أف 2

 » لماك قطصم صلخلا كيال هللا كينادا

55 



 حو وادب

 0 ر لاس نا. ريماطلا تانفانلا ةيسانع اذار دقو

 ىف ةيباينلا ةيداصتقالا ةيملعلا ةلاللا ىف رصحت“ لثاسم ةدع

 نينثم رورس لوب انه هرشنن ىذلا درلاب انيلع لضفتف ردم

 يف نذالا انءارق حيمتسن انناو ميظملا ىنطولا اذه ةمه ىلع

 شت ىلا عيضاوملا هده نم عوضوم لكل درغن نا

 00 10 اناخ ةامفءاطنلا اقيتح نع لم طعم
 الاجر ةغوارع ةكلملا ةلالج ةموكح اهنضفخو زمراتلا ابعفر

 6 جاتلاو ف رثلا د وع مهفالخأو
5 
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 ارد ةنبس لارا >ج يف اباظخ هللا همر يلا بتك
 ظ : هيفلاق

 هللا ةسرح رعالا 1 (

 3ك رش مظع قوش نءانا عاالاو ميلستلا و ةيحتلا دعل

 عزويسو م ويلا ةعبط ىصتنا دفن ةيقردخأا هك سلا كك

 امظع هيلع كايقثالا ن رك ل 0 و ادغ هيف نو رعحلا لع

 ضرغلاب ايفاو هلل داو ءاج هنال ماع يف ىلامأ ةءومجتك



 انك

 نيينطولا لاجرلا رايك نم امدل ناك ام هكردم تناك 0

 رصم تناكل نئاشلا ةيركسعلا لاجر اي ا

 ارازحا ابلهأ ناكو:ةدامسلاو ةضاقرلا كة :

 مويلا ةيرسدلا ةمالا نأ كل دكا ىناو ! نيموركم ابفويضو

 الا اصمت الو دوسالا ليلو ايافووو هبرصلا 007

 حالفلاو قرلا قيرط ىف فتكب افتك [,عمريست ةيلهاةموكح

 عستم ىدنع ناك قو ةيلتلا لعت 1 ىه هده

 داع ردا تالا ىنكلو حرشلا ىف تضفال تقولا نم

 يعتني نأ ىلماو ةيقرشلا ةلئسملا يف هتعضو باتتك عبط رشابأ

 عوبسأ 7

 مارتحا لحخا لوبعب لضفتت نا كنتم وحرا ماتخلا قو

 ضلخلا + نايعا وتلا

 « لمآك قطصم

 نا دعت موحر رملا درةريبكلا ةدد را هده توكل

 ماعلا ىف ءارقلل انمدق اننا » هيبرعتام اهءادنع نم تنتك

 6 539 ةطصم » ئرصملا ىنطولا انيلا 2 ءش تئئاقلا



 ظ 7
 هيفا تفح نا ان 2. اهرغالو ة.دإ+ل اةعانصلا الف لالا

 انمادعاب موقت رصم ىف ارتاكتا ةايح ناف ةامخجابو اهتعانص

 امنيو انني لدملاكلا را ل و كاد ناحل

 ايراد نع اهوالج

 ب الو اهبعاق موقتال ةينطولا ةراحتلا نا  اسداس

1 

 0 6 جاور قةيلهالا عناصملا تناك اذا الا اهقاطن

 ماما رصم ءاّمش نم اسْؤب دشأ مويلا ةيرصملا ةعانصلا

 ا ناجم رك ديال ةنامولا :ةراجتلا كلذكف لالالا

 مادعالا

 2 طولا راجتلا ةلاح تلأس ام كض رع ناك اذا اما

 لكب نا احيانا راحتلا ا 0 م 1 كو 200

 مماوخا ةلمادم-ه هرورص | ةردأ دق نيينطولا نو لئاسولا

 ءاشنال ء,اهؤي م هن راجتلا مهلا قاطن عسل د نيينطولا

 ْ بيرق تا لكو دالبلا لخاد ةريبك عناصم

 تاوتلا © مساح ةبرصأ أ علا ثعام اق كج اا

3 

 ُذ 9 رضا احلا اهدا دعتسا ةدعتسم ريغ ا 1 مآ 0 م رسس
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 تاراقعلا كلذكو ةيزياكنالا تاهمتإ ا نم رايلم فضني

 تابدنجلا نم نويلم نيسمخ ردقت اهنأف
 . هيج نويلم «ه غلبت اهنأف ىلاهالا نوددامأ

 ىلاهالان ود ناكل دك ْوا نودلا هذه رك ذ ةبسانلو

 لدا تع تاهحلا نم نييالم ةديتس زواخت" كفاكم

 تاب راضملا ىلا جار نودلا هذهةدانز تيَسو صم زاكنالا

 ةدسافلا قالخالا رشنو رم اهتوس ارتلكنا تّجور يتلا

 !! ةيوؤو الا ةقالملا نكا رمز نم هالارلا |

 ةمودمم لوكا تدك ةللهإلا ةككشلا نأ 1

 شرع لع دم قرا ام دنع اق ةحنا 07 تناك ن أد

 قءاحو 00 ءناف ةعانصلا تيم ا رصم

 ناتكلازو» فوصلاو خوملا 0 ىلع مون هرصع

 شخ ناكو .. ءاهريغو نوباضلاو ركشلاو:لةتلاظ و

 نم نا مويلا توريزياكنالا نكلو . ةياغلل اريبك عانصلا

 اهدوجو ىف نوكي دالبلا لخاد ىف ةعانبم لك لتق مهحاصم

 قاع ان نويحعت ال داثم مهف ةيزياكن الا ةعانصلل ةمحأ مح
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 ىيباعتلاو نيفظ ومالا اهسراد.« نء ديرتال ركل ةعع

 ةكيداوا نمو ملعلا نم نيفظولا ءالؤه ةجالل فاكر عم

 . هلام نم هلييس ىف لذييلف هيفهقفتي

 ىرصمالنأب ىبثا ىذلا اهران اذهو ةيلاسرالا يه هذه

 ىلع ىرخأ ةراعب وأ هتموكح ةدفت ىلع ابوروأ يف ا

 | هتمأ هش

 لق ناك دف نييورو الا نإيفظوملا ددعانا - :انلان

 0 لع ناك دعف مود ءلأ هددع فا 4 دال لدا

 احوم نناكو ةميسسو ةثام قئاسلا هذه لع نيققاولا نم

 هلا اناظا نودشو ةعرأو انس رف نونا ةعال 0

 هبا مويلا مهنكلو ةفلتخ سانجأ نم نوقابلاو ايزياكنا رشع
 لبق تناكدتف مهابترص اما ايزياكتا مهع مهنم اييور 3

 هنع ةقعز وحموبلا تي دع 1 رم ا 2

 ردي ةعارزالاهضرأنمحلصيامو ادجةينغدالبلانا - اعبار

 نادف الرثاء رتل ىأ ) عيرص راتكش هرب .ر...0 وحش

 امتءيقردقت ميم راتكه ىوياموحت نالا هنم عورزملا( امير قت



 - ؟0-

 !كيعل نمز 0 ىللعلا راخفلات ات 2111 لع 10

 5 لاو ط2 اتحيصا دالبلا ءانبا هئيلم ا سودتلا

 رماواللو امهمالطل زياكن الا لاح هةاضم ةدشل نب رشع وأ

 تناتحلا ءانبا ردح وه ىذلا ماظنلاو قاطنال ىلا

 ةلاح حرش ىتاواح دنع دادملا دمج داك هنآ حانت

 سحكم هرهز تن ةباسودا للك هب رصملا ةيلاتمردلا

 نيو ا فراعتلا ةطساوو املاما طحمو امئاتبأ ءاكذ ناونَعَو

 ماملا تايلاسرا ةمدقم يف ركذت تناك ىتلاو ىرصعلا ملا
 اعشاب ةرالاةلظالا راسو 1

 ترمساوىودخلاتيبلانيسوم ريبك للك للا

 قف 0 لئاواو ليعامشا 2 ةءام يح قزا ىلا قارنم

 ةراادعب ةرأل لاواح رسمه م ىزياكن الالالتحالا لخد ىح

 عيمج نم ةديدش هيلع تناكةبقارملا نال عطتسي لف اهنغاي نأ

 منة ةنسف اهاغلا ىلاللا قر الا واشتسلل نككو كلاملآ
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 0 ب 0 د واتا
 و م ميا قيدص »

 دقو ميركلا كياتك حايت 00 0 تيل

 : اهملغ ةباج اللوارعو 00 نإ ةلكمالل ادج تر

 ةدحاو ةسردم دز مل ١ لالتخ الا ةموكح نأ -- لوا

 0 نات هنا ماع لق 6 ا يراد ع

 مو رز تح 11 نيملس 0 ىرخاو كل نيام

 أم دنع شهد: اعر كناو . ةيراكسملا كا 38

 ار فدا تك سرادم ىلا لالالا نأكل كوقأ

 ةعارزلا ةسرد.و ىرطيبلا بطلا ةسردم ىغلا دّقف ةرهاز

 00 لو ردلاو نيرا ةيردعو ةنر علل راث آلا ةسردقو

 ءالطإأ د 1 و هج هباخسد: لاو بطلا ةسردم ادغ ىغلب نأ

 ةجحم وأ مريغو نيبروسلاو نهرالاو ها

 فلا ةعانص ىلا جا اتا لع 0 رصم وج 1

 .نيدبعملا نيد ه ةيماعلا 2 هاعملا نيب ن هكذا قا

 ايسنرفوأ اًنطو تاكءاوس حاصلا فاسلا را ا



 القنا

 ىف ةيوروالا ةنرصلا ةيلاسرالا لاجز دادتع 3 اذا 0

 ماع
 ةيركللا قى نيمؤرو الا: نيف ولا كلك ا

 مويلاو لالتحالا لبق ةيرصللا

 ىلاهالا نود غلبت كو ةيقيقحلادالبلا ةور'يهام - أعبار

 ةيلهالا هعانصلا ةلاح يهام  اسماخ
 ةينطولا ةراحتلا ةرق مات كا داع
 روتسدلا ماماةنرصللا ةمالادادعتسا ناك يك اعباس

 ١841١ ةنس ىف هتحنم ىذلا يئاملربلا

 قافتسادوي ماعلا اذه فيص ىف كارأ نأ ىلمأو اذه

 كيلا مظع قوش فى

 ”مارتحا قئاف لوبش مركتت نأ كوجرأ ماتملا فو

 «زرزر . ه صلخلا

 ١ مة. ةئس ليربا 7 ف تسادوب
# 

 : هنآ رعت اع 2 رتلا هب أجأف



 قا
 هه

 اممم ةئثيرب ىه ىتلا ممل | هده ةيمالسا.

 ىلع يذلا وه ملا نكلو ليمجا نيركان نكن ملاتتا

 لانتو انبلا نحت دير ارياكد ا تناك ناف هلوع ام.ايلغ

 قو. تدان اهإنا: ابكر يف نآف اندال, كرتتف ليجلاب ايفارتعا

 ت0 نمو ءاقشلا لقا ًالاعاشلا له الو انءامكأ

 هات ١١ ريو تتاح ناك ةيطي و هباع

 ه4 قاض نم باطخ انج

 اا ريل لل تانك وحمل
 : هف هل ل ريدم

 قرير كا ا 0-0 لاةتيرتم اعدذم نم 0

 . ىنع حفصلا كتم وجر ات هلل داق لوا كاع و كك لآ لع

 ىلا ةجاح ىف انأ ىتلا عبسلا لئاسملا هذه 0 لغف نأو

 : هو اشرتم

 كل يل ا تارا ىلرادلل ددع تالوأ

 لداتبالا هدم ف



 سا
 عمت

 اعلا نم الل لماشلا ماظنلا
1 

 رغم فاو ماعئدلا اان ا نم نب ريثكلا اسنرف ىف نا

 أباك ىتلا ةلاقملا كلن“ بتاك لوق نوذكي نيذلاو لالتحالا لبق

 ممم ةفضخا رح ا الإ هدربللا هدد رج 1 امو ءارتفا

 ! أملا ىترب انتلاح ناو نوسناب زيلكناالا عماتتا كودت

 ةعاس نب رظتنم لاوهو لذ 054 هش نك 2 انفكي ملا

 انارقام أرقن يح قا ءارصنو انسفنا لع نيدمتغم صالخلاا

 متع لوقو نئاش مانا نم

 منا ةداخل درا منا ق قرا نم هرصلا ةمالا قا

 - ليزما اعا اغا 6 تادف الو قدح ريع ىدتع ال اهاقرا نكت

 ءاضيبلا اهخترات فحص هوشن الو ما الا يف ابح امنا بكترت

 ال أت 00 ماعلا لع بذكت الإ ل ناك كيل تدل

 يكسب اه لماع .ال ةلماعلا قف: لطاع ىذلا لحل نا

 ري عاب هوا م تدل اريثك تلطام دقو ارتلكنان نود

 قر أما اللا اهمنذ نكي : ةما نو َة كدسفن كيبعتا اهكران



 تش

 زمور در والا شي تادف . ددر داي لعفل ءىد لك

 رمق 0 ل يح ةطاتخملا ىك احلا ما : اظن ىلعيل هعسو ىفام

 - :ارلأ تاهذ.. ةئانثلا ةيقارملا تيهذ نزا دمب قود نأ

 0 د نإ دمو هيلا ةرادلا .تبهح نأ دعو ىدرفلا

 ةمالس مامأ زياكت الا نا دقتعا ىنأو . لاصملا نم 5 ذو

 2 مدض نوامعيس اندالب قف اصملا ئدد ن « كريغو كت ملت

01 [ 

 لالتحالا لبق مناف رصمىف نونطاقلانويبوروالا اماو

 نولماعي لقالا ىلع اوناك دف . مه || ممم الاح دعسا | وناك

 اا حبصأ دق ىزالكت الاو مهم مك كك مهل محارم ريغب ةما

 ريثكلا نأ ىتح مهلاح سمت دالبلا ىف ةورثلا رداصم لك ىلع
 قاطي ال امم رصم يف ةماقالا نودحت اوحبصأ مهنم

 هررثلا نمز رصم يف اوك ىذلا نييوروإالا نأ م

 ىلإ مبلهاو نيلحار دالبلا اوكرتف اريثك مبسفتأ ىلع اوفاخ

 | لع نينا نين اواك مهنا لع لدن ال اذنه نكلو مدالإ

 وا تماق دل, يا ىف هنال ! لالتحالا لبق مهلاوماو مهبحاورا



 " فلل

 حور الب امما رصم ىف تحبصأ ناطلسلا ةلالج ةطاسا
 ةقفاوع اهرادصا ىلع ىودحلاا ومس ربحي ةيلاعلا صاوالاف

 ابماقأ قلاو لالتعالا ل ما نم اهدا فَ تلغأ ىلا ةيرازو

 ١ قللأ ةيحواعم دم نك هه ةوزك د علو ةسق لالالا

 ودخلا ا دارأ ام دنع ىرزور دروللا ةموكحو نر

 0 هلع .كع هيلع بر 1 :ِ رسم قفاو ةرازو نابعلا

 ٍِ تدازأ ام ارتد ال مو لثاسولا

 لودصمب رصم ق 8 جدي« لوس 6م زيلكت الا ناكو لدن

 ةقارص ىد اهولوأل ةمالا أم 0 0 ودخلا ةطاس بلس

 ا 7 2-20 7 و 00

 0 ظ

 لالتحالادوجوةدم اهندك ىلع ةوّدب نهر ىتاا ةدددعلا ةنابلط ٠

 ىوبف هتطاسزوكدل ويدحلا ةطاس تلس لالتحالا نأ

 راتسيلنييوروالا ميج درطب نأ عال 0 ولدنا ل



 ل

 لسرت تناك ام اسن رفق ! الثاه اقرف دجول زلكن الا ءالؤم

 هيفا هم ل دالبلا م و أمعمس فرشإ لح 3 لك الا 1

 ان رد نا ةدسو ميقتسم طخ لك كلذ ريغ ارك نكلو

 ادب نم َه رم 4 ا ريغ ةفلاخ ةيثب لمعل تناك

 0 رردرتج ذل اوماخ 6 نورصملا شم: نأ اهنجامت ند

 هع امم الو ةضراعم 2 1 مهلاوما كك تسلا 6 0 ل

 للا تلصو انع 3 حصفأ نأ تدرأ ول ىناذ ةلمجابو

0 
 ةقيقملا نال هقح عوضوملا يفوأ نأ نود ةريثك فد ىلا

 اا 4 و رايلا ةعار ىف نشل عوطس ةعطاس هيف

 55 1-21 - ف اروحام وأ قدا اودع ناك

 ' كالا نأ تنكلا ىداتئذلا ىؤدللا سرتلاامأ

 تال قااطخو:ناباتك قف تجفا ام ديد

 لطابدوق وبف نيرئاثلا ىدنا هب ثبعت تناك نأ دن ةودطو

 0 لدوحالا تاعي: هن وكس هتف هشضو دؤد رم

 ةطاس قس نأ هن رمصملا ةبوودخلاو 5 لا مويلا ودحلا ةطاش

 8 كاع ةعبأب يش ىقلاو لاودلا 2 نم م فرتعم 4ع رش



 ل

 ابعفدم ةليقُت في 1 امج قودلمت كمل" ف الا يال

 + ملعلا نم ءارقفلا ءانب أ نم نو رتكلا مرح كلذبو مءأبا

 رصم نم مأع لك ىف بهذ تا ىلا تايلاسو الا متين

 نوضَميفةيئاهنلاتاناحتمالا اهدارف أ ىدؤي نأ دعب ؟دالب ىلا

 مودع اوفتث ام اذا ىتح ىلملا دراوم اف نودرب كتيب اماوعأ

 م اودافتسا نا دعن اود.ةيل ءايلع ءانيلا اوداع مهسوقن | ودهو

 لامعالا لكي نال توموه ندا ةموك كا لاكر ل

 اسنرف ىف لعلانابل اومضر نيذلا كئلوأ نم زيلكنالل ةيوسنللا

 قرط نك ملأ + اهنم مبلضفب ةقطانلا تادابشلا ربك أ اولانو

 سرغ نرد مولا زيلكت الا ام ىهابتي ىلا رصم ىف ىزلا
 مهجمم ىلع راس ىتلاو .نييسن رفلا نيسدنملا رابك تاداشرا

 نييسنرفلا ةذناسالا ددعن كي ملأ : نوينطولا نؤوسدنبملا اذ

 قيلكنالا نهك ام دنع ةموكللاضسرادم قاد

 ددع زاض امد“ ةتنم مويلا | اذاتسأ ؛؟ 0 اندالب

 ا مصل ول كلذ ىلع ةوالعو 7 العم ؟م اذ زيلكن الا

 تادابشو نيملعع انسرادمقنوفظ وب اوناكنيثلا نيسن رثلا



 - نك

 أهوررحم 1 ةمل هدب رج نم شهدلا ةناغ ْق فاو

 نومدش. وتاب رتفأا هده لثم رشن نولبعي كالذ عم متو خراتلا

 اذه لوق نمحلالا لعو ةلوقمعم ريغ تاب رظا مث ارعل

 لهملا هيف ناكت قو ىف رصم اولخد زباكنالا نا فاكتلا

 هتقادصل ريبكلا ىلع دم نأ مسن ١ ائانبأ لوقع ىلع ام

 تلخو أسلرفو رموم لاذ طابن ردا هده نكم تلق سولل

 مك كيش نم نفو ملء 10 ف ع نم زيزعلا انئطو ل

 ةكدلل مولعلل اوعضوف عالطالا ةعسو عابلا لوطن خيراتلا

 79 لامعا ليلحو 0 ىلع ءانغلا 0 ا

 ا 1 رخو يف فارس مو علا 3 هسردلم ميسنأ

 نأ متيسنأ : ةيئادتبالاو ةيوناثلاو ةيلاعلا سرادملا نم اهريغو
 نؤملعت ككل ا و أمؤو ر ه4 لخد ُت ادحالا

 رسثع ةتس دعل اهف مويلا حبصأف ادح ةليلق 0 وأ اناع



 8 الا ناد وسلا شوارد رش 2 ِ سده دونح ع

 001 22 | نيذلا دع هع قل فوءوّصو 1 ٍ

 ةرفاخلانوكنال فيكف هرسأب ملاعلا ىلع تب ذك ىتلا ةلودلا ى

 ىلا ةلودلا هه م نكت ملأ مة اهدب ةدكلل هذ 1
- 

 نا لما ذأ اخى ترا هدلا ترد ةزاناب 207

 أف تصدق ا رسم من 2 ل يه 0 م7 عمط»

 م ةيندملاوةيناسن الا مساب باست ىتلا ةلودلا ىه نكت لآ # نينس

 هامات را 0 لمع م ىتلا ةلودلا يه نكت ! !

 ىتلاةلودلا ىه نكن لأ .نويلب 1 لا ةلودلا ى هه نكت 1

 اهرساب ةمآ لقت ىتلا ةلودلا ىه نكت لأ  ةرداغلاب خراتلاا مت
 أ لسا ىص كوع 0 2 ابعور نيب اهنيك نأ 0

 ناعشإل مالس كو ع ةروثلا دعل نمالا ترج

 نطاتلا ءانثلا انتلكس "لأ اقر كا 0 7 ماصخ

 ةقيقللا ىلع بذك اذا ديدش امول مالي ليزإلا ركشلاو

 ةيصاغ رسم 8 ايما . رصم 5 3 نمامبابجو كرابلاو

 ! سم لك 000 1 وال هعداخ

() 



0 

 كار تارخلاو ماع لازال رياك 5 نوبدو

 "ا ردكنإلا لاح ا كتاظ ولا قلج سلا اذهب دصقبأ

 00 د هما لازما ف فرضتلا همه + هظفالا

 عى

 0 | لير امو ةحلصم سار ىزاللكت ا لك فرصتادصقي ا

 ا ردك ناك اميم مليم نع لكس اذاو ضراعم دا لالا نم

 دا ادم 0 ا ها

 امني كوالا نقلا ىلا رششع مساتلا نر نم ةموكلل 9

 أ هلف هلك كلذ دصق ناك نادنا ؟ ايزياكنا ابق ام قى 1

 ءاش ام بانطالا تالاتم نمو ةمخضلا تاداملا تكي نأ

 ا 00 و ءاقشلا اياتحادعو الا  ءعماواتجا: أم زباكت الا ناف

 هطلا اهلخد دقو الا ابلاص

 !: اش ن 00

 سلاسد رم ةسسد اهرك ذ ىلا ةروثلا نكت ملا 6

 ةنزملا ةألا هذه ةيزيلكت الا ةموكملا مسرب لأ ارتاكنا
 دقو ةرأأ هده لبق ةرم رصم ىلع دتعن ملا ىغم نرق نم 3 5 ِ . وم



 دخل

 لالتحالا اذهلدب تح نآمأع وأ ءاع ص اف هسفن ىلع نمأي.ال
 اد نيطاو انامأ لالتاو ار لالا ميحرلا يبوروالا

 ادن فورد حبصا وامل وصواهتبيهب هد و

 6 ةبراحمو هلام 2 لك

 تمفر ىتلا تاركا هذهىف ةددرجلا هذه تاسرتساو

 لمس ىلا نييرسْلا اهف تضفخونييلع لغأ ىلا لالتحتالا أم

 « ١ نفاس

 0ك ملا لوانت ىتح ةلاقلا هذه مجرتملا ارتالمو

 ! هد رءل ام ناونعلا كلذ تحب

 .... ردلا بانج »

 هئظأالو مسالا لوبحم لحرأ ةلاعم تدي رج ف ا

 نموأ اندالب عالتبا الا ل ضرغ ال نيذلا زياكت الا نم الا

 0 لداح الا ترا يتلا كلذ لق اا مهعئاتص

 رسام ابمضرو اهدن دَخاف سالقألا فاوأ لع ىهو هدا

 ردلا اذهنا !نيداصلل نم نك نالت راس
 لالتحالا لبق تناك ام لاثما ةعبرا تحبصا ةمالا نودو



0 

 ةدايس ةفلاسلا نامزالا ىف تناك ةيسنرفلا ةسايسلا نا

 لعلو را ِق أهذوفت 0 نييكلا تعاضأ ةميقعلا ةناخلا

 دا رق ذلا كلت ند اكش ولو دمت رصم ى ةيقاثلا ةييثلا

 اهاسنن د

 ةدب ردتلا نا نم فار 5 تارا ذل يناف ماتكلا قو

 !... دامو امذو ا رصم لع لابو ةرخاخا

 لالتءالاو رم

 تح دان ةررعلا ةقرقلا هربللا ةددرج تنك

 : هيف تلاق ناونعلا اده

 دا لا نال ١ ليا نورك ١ نين رعلا نإ

 ىلام سالؤذا يف تمقو نأ دعل مهددا لحكم ىزياكت الا

 شرع صأو ابعوب ر ىلع لهجلا ميخو اهيحاون ةروثلا تمحو

 قيرط ىأ ىف زامتاذا ناك ىنوروأ لكو اددبم ةيويدحلا



0 

 نال آلا ممتايس .ةيحض تبهذو روبشم مولبم وهام

 ءامدب اينان هنودرتسي : مويلاهاهو نييردملا سوفت نم ةقالؤلا

 لع بجي لب هلالتءا يف قح مل سيلف نييرصلا لدا

 ندا فرعلا لأ عا ا نعو هجن 12 01

 اهلها ىلا تانامالا لودر

 نع انوروأ نولشي كنك | 5 عدن زياكت الا نا من

 لك ةتلابلا يرجح نوكيس يذلا نادوبلا اذه رصم لل ١

 ى رصم لوددسم همسأبف ريصم لوح هيسايس ةعاوز تماق

 ةيلوؤسملاب مرسم ىلع نوعجريو فاجالا ةحاصمو اهمحاصم

 نيتحلصملا نيتاه ىلع ةظفاحملا بوجو ىف

 معن ارتلكبا كر نع ةلوؤدم كانه تناك اذاكلا

 ىلا ابوروأ ىلع ةدئاع سير ال ىبن ليثلا ىداو ىف ءاشن أك

 ا ةسسلا دع 4 بالا اقفانم اعد ىلا
 ىف ةما بععاتملا قالتسابتكر 2 انكلذ ءالحال اهدد_ج

 حا هلع لا نأ ىو يناو . اهد> دنع امفوقو

 ! ةيلم ةيوق اججح ارتاكت ال دجوأ ىذلا نادوسلا اذه ماما



 6 "22 ٠ دب

 ةحيتنلا هذه

 الا شيلا مامأ سيل انه ةيدنجلا لاجر لودي امنا

 ىناو .امل ناكام رصمل دوي اهحتفب ىلا ناذوسلا ةمصاع

 تابرضلان ال سرق هنا لب كانملا ديعب نوكي كلذ نا نظا ال

 درا نا لال نفادوسلا سوور لع تلاوت ىلا ةريثكلا

 انان[ دعاوسو رصم ةوق م امأ مهيرلق تزهو 0 دق

 كل رتل نا تكا ةحاصم نم مال اقع دقو

 ةنادوساا ةمالا نال ةحتق دعب نادوسلا 8 انزيلكتا اطباض

 اغلبم نيدلا بح ايكانا سفن نم غلب كف بصعتلا ةدددش

 نورداق ةيرصلا ةرادالا لاجرو نوبرصملا طابضلاو . اريبك

 مساب هعونر ىف نمالا ةبولا رشنو ةرادا دعا ةيئادأ

 أرتاكتا عماطملا تعفد ول الاو ويدخلا ومسو ناطاسلا ةلالج

 ناد دخلا ف نمالا ردن ةقارع توجو نم ةعدقلا اموعد ىلا

 )000 | راك رعم لع قا اناف رصم لع انوخ

 "1 ةايف لواتحالا ءاهالا فاعال

 نو الا ف نيينادوسلا ةرثان 0 نيدلا م زيلكنالا نا



 ةدافك

 7[ ماو واق نيذلا م يرصملا شيلا ىف نيذلا زيلكت الا

 | ىف رست تناك تلازياكت الا دونج نمةليلقلا 0 !ا!لهو

 0 0 تعاتم نم ع 3 هلمس تع هلام لاو هب رصملا هر

 1 هراكلا نصنلا اذه قيس ل

 نس مقربا ميزا داع ادا
 دا هده انندرع دف |[ رك لل انردق نم 1 امد مردف

 ! رحم قزم الإ لامعأ نم ةقرأب 0 تءالالك

 دقو رصم نم ةعطقءارقلا ىلع ىنال م نادوشلا نا

 هب رصملا| ةنوند | ةموكملا نال عرش نسال ا

 مؤ احر نع لزانتلا ىف نح دالف ل

 رض 7 قاب زامتعالا ادع لع نادوشلإف 3 ريغلل ابكالمأ

 انيلا مضنا د.دج كام هنأب ءاعدالا ىف قح زيلكتالل سيلو
 ةطاسلاه بلا تحال هيرصلا ر 1 عود ءلا هتحتف اذاف

 - اب رهن ةنس نبرشع اه | .اع شواردلا ىدتعأ حلا ةيويدملا

 اناؤ هددت َّى 1 2ك ةزلكتالا دو 0 اذاو

 غولبل ايفاك هنملقأو لب انشيج ناكدقوابيلا ةجاح ىف انك ام
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 ف ىار كرد رح نادرا د تنلعا ام دنع هنا

 نمباب جيت الا امم نودنربال زيلكت الا نا تاقؤ ةلملا هذه

 وعددا ٠ وهو هريغ اشيج اوددحيل شيلا ىلع ءاضقأا اما نيل

 ىلا وعدبام وهو نادوسلا معتف اماو لالتحالا دمأ ةلاطال

 .الي وطانمز هيف نم الا بايتتسا ةجح اضيا لالة الا دمأ ةلاطا

 00 ف سا راس ار كشاا ناد ردلاةداب نا نعالخف
 هنأ 3 وريثكلاكشيال ل اب ريصق نمز ىف اماع.ىوتسسإ

 هناغلا هده ىلا لصيل نينسلا نم تارسثع ىلا ةحاح ىف

 ةكسسلا ىهو 0 ه6 ملا لع ىغم

 ق تابوعصلا دشأ قل دقو لح يأ ل ةيعاولا هدر

 ختراتل هلآ هرك ذب دئاق ريكا وه ىذلا دو رم دا درع مزه

 . نيينادوسلا دونج نيب

 007 اعلا تلد ةفرخلا كادوسلا :ةزارجب قف

 ا يهتا 0 < نوضاحا تلح و قولا تاجاج 1

 نال تك ريغ يرملا نا" لامي اذه دعب لبف اهراضتناب

 ل رم ل هيدا كرس ردي نانا نيك انتا نوكي
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 ةايح هيف ىذلا ليلا عبانم لع مهجر ع ممديأب وضدقو

 اهرساب س2

 ام وهو ارا اراصتا رصتادق ىرصلا شخلا نأ

 هللاواموقو داليلا شي هتفصل اوورتع ىرصم لكن الع

 نم انيلع دوعتس ىتلا 6 انثلا نكلو . اهناطانسواتوظع عج 3

 0 ورود>ام مويلا هلوشإ يف ةدضاو عدلا اده ءارو

 مهتفصل زيلكذ الا ىلا دئاع رخفلا نأ نم مهتسايس وجو صو

 اوناك ءاوسو . ةلما يف اوكرتشا نيذلا مدونج ىلاو اداوق

 نيبرصلا ءامد نأ ةف ككل [ف نكذاع عزرا

 مهل لءكلام وهو ناد وسلا حتف ليبس ىف تادب دق مهلاوماو

 ىم لَو ودبلا ا: وكرت ىهانتملا عمطلا مرنم ادوعتنذلا

 كرااماذه: هتمر ةلغ ادب اسي درالاوم ن1

 نأ ىهو ةرم ةقيتح انه ررقأ يتا ريغ . مانالل هيلع باوجلا

 مهسدتاف يف رصحنت مهلامعا لك لب عريغل نولمعيال زياكت الا

 ةبطاق نترالا توت لا نك 0
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 --.4 هريطع كعبأم رجم

 اهتبجو ةلكسا ىلع در لكش ىف ةلاّمم هللا همحر بتك"

 ةن.س ليرا ١9 ىف ةريبشلا ةيسورابلا رياك الا ةددرج هيلا

 : اه رعت : اذه ١مم

 ةذاو ىف ىرصلا شط ا راضت اءادلا|:ةءانج نأ دع د
 برملا لاجر نم نوريثكلا ناك ىلا ةعقاولا هذه ةربطعلا

 اا دل قطقم يار شن نأ انيار . اجذ هزشفب فوات

 ءديدنع اولاق نيذلا نم هناف صخالا لعو تامولعملا نم هندل

 0-0 02 ةمووشم نوكتم هلا هده ةحزل نأ ةلد ةلخ

 ا رام 0 1 نال و دامتتالاو ةيسابلا نيتنجولا نم

 مركت دقوأ 0 ءارق ديف رصع ةصاخلا لئاسملا

 فرام تلا .لطراو

 2و ناك د هتف رووداو ادع 2 (

 هدانا راقي ا نا ىتلا ةقيتملا:نكللو انل ردن راصتنالا اذه

 ةاخا هده ىف ميلمع زياكناالا 5 نم ادغ ريظتسف ناسلل



 دل ؟او ا

 هأ « ردم نع زال ءالجب الإ :

0 

 ءالملا ف عاذ ىتح ١454 ةنس ليربا + هما موب ءاجام

 نشيواردلا- لطب دوت نيمالا لع ةيرصلل دوتطا راس

 تمجبلا) ىلاتلا م ويلا ف تثعب دقو مجداوق 0 او نادوسلا ىف

 يتحص ةدوجتو راصتت الاب هيف هتملعاموحرما فارغلتب ( هنم ه

 : هيف لاق تاتك هم داتا
 لك ىلع كنم فقال تئاتل برق ىف ريبك لمأ نا»

 انريغ مدخم شيج ىف بعاتملا نم هتيقل امو ليصفت

 0 ل. ءابن الا :كشو لع ةيفرشلا لكلا كايف

 4 ا

 ةلامما ملا ت 92 ا نايل !اطب الاةيعارزلا ةلحلا ىنمتيلط

 مابأ مدنا السر زاب رتل ا

 ريغ اتضقتت عى الو مامالا ىلا 0 ءىُد 1

 0( .كدوجو



 0 ل

 و رسلاة أمح تثرودب الدأ |[ قرطل ا الع نكي

 0 انءالا بجاوحبصأ كلذلو. ةداذجاو هئانا ّن

 - مايالا ليش 0 2 كي نوكيل مب لعتلا هس رسل نأ عم

 :ءالنأ أف . هد قى 4 قدا مدس ىدلا ها جازنلا ة هحبلل قبلي

 ف انا دبا "5 كو هب زتخ ةدانز 0 دادزب هب رصملا

 ضرالا قيضت ام دنع نيريثكلا ىلع ةايملا هيف بعصت موب

 ريغ دالبلا ةورث يف هيلع نواكت, لكتم مهل سيلو !ماكسب

 امم ىلاهالاو ةموكملا بجاو نم حبصأ كلذكو . ةعارزلا

 00 1 ولو هراجقلا عر ىح ةعانصلا خب اتم نأ

 نال . ةرخاتملا ةيةررفالا داليلا نم اهرواج امو رسعم ناكس

 0 0 رداصم نمدحاوردصم ىلع دمتعت ىتلا ةمالا

 رك ذب مل اهخئران نأ نم مغرلاب ةملؤم ةيشاعم تامزأ اهفداصت
 ليبقلا اذه نم ةدحاو ةلئسم

 ةيعانصلاو ةيملعلا ىرصللا حالفلا ةلاح تأف ةلخابو

 حالصأب الا اهحالصا نكمي الو ةناغلل ةسمت ةيداصتقالاو

 نورك ال كلذو لهالا قب رطلا ىلا امد لوو ه1
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 الو مبماسقا اومرتحي م مهن ىلع اونهرب دق زيلكنألا نأ

 نع ضار ىرصللا حالفلا نأ نولوقي نيذلا ناو . مدوعو
 ناك ام ىرصلا حالفلا نأ من . أطخلا لكءىطخم لالتحالا

 نوما, ىناحجالا سيلا نكلوةساسلا لئلا اذ

 فك هذه لعب ةيوصغلا مالل ةيصاخلا مالا مارتحا مدعو

 ! سوفنلا ىف ايئارو اههرك بص, فيكو كلت ىلع منك

 بهذلا زنكل بح ىرصلا حالفلانأ نولوي نيذلا نأ

 تاياورلا ن ءاوؤاش ام كلذل نوعضنو 9 لاثمالا دونر مدلو

 نكمي فيك هنال احيحص محلوق نكي لو نوذاك صصقلاو
 ! ضرالا ءانتقا حو لاملا بح نيب مجا

 ام ةطاتخملا كك احلا ىف موب لك لجسي ىرصملا حالفلاو

 نوم ءىش هيدل فوت الك ضرالا كذلتمآال لاخ| 7

 ن< مبحابر ادب نم نيد رصملا ضعب دجوي هنا من7 دؤمتلا

 اذهن كلو ممناجايتحانامتاو مهمات ىلع ةريبك ةدايز مهضرا

 ! هب دعي ال ضعبلا

 مل ابليلق وا ةورثلا ريثك ناك ءاوس ىرسدملا حالفلا نأ
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 ا د سلا ىف داعلا هذه لصأت بيسو هييتكب

 مدلا نأ لاملا ىلع صرحلاو لخبلاب نيروهشم ةنس فلا نم

 قتح. مهف ةدئاسةقالخا مراكم تحبصاو مم جزتما ىبرعلا

 "00 فج هلا وادا تاجعلا اذا هتان كنده لجرا نأ

 هر ل ةلالاقي هلا تانصلا نم كلذ ريغ لل

 لارتحا نم فرع, نك 00 عرضا جالفلا نأ

 ةلاخلا كرد موي ١ حيصأ فااسلا نمزلا ق عش هدالب ةرادا

 ةجواوح لكب ىزياكن لا لالتجتالا هر كيوامف وه ىلا ةثيسلا

 حصفت ىتلاةينطولا نأ طاراقما لآ مجار كلذ ىف ببسلاو

 ا دال نا يح رجع جاكتالا مارج نع موب لكمل

 ةريخالا برألاءابنا ةءارقل اقوش اهتانبا بولق بهذ تداك

 هدو اريدك نيكد الا 11 ايم نانوبلاو ةيلملا ةلولا نين

 ! م وعزأأ بصعتلل

 ايصعت نك ؛ ل ةياعلا ةلو ودلا, ىرصللا حدلفلا قالعنا سبسو

 ةلودلا هذه مارتحا نم ءيئان وه لإ زياكنالا لاق اكىمعا

 نيحف رصمءازاب اهسفنل !ممسرىتلا ةيسايسلا ةلاحال ةمرتحما



[ 
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 كلوا لوعاق لئن امس قامثلل عديل امم دحلاو نر 0

 5تاولاو نيسسلاناجالا دس اس ا

 ابرغو اةرشث دالبلا ف نولوجتي ماهو نيبرصم اوسيل نيذلا
 انه ناكولف! ىال-الانيدلا ىف نام را هور اوابرلاب نيرجتم

 ء اون” اولثس اذا نيذلا ءالثوه ىلإ هجوب ناك امأ سصعت

 !!مهسفنا مهسنج ىنب ةلماعم نم نسحأ مهل نيبرصللا ةلماغم

 لبف نولوب [6 ابصعتم ملسملا ى هلا حالفلا ناك :اًذاَو

 نرم بيعلا اذه ةلازا ىلع 1 وأ ملعل !! نأ ىف كش كانه

 000 نيذلا مجشنو 7-35 ةموكحلا ممم ال لف ةسفن

 < ينادتب الا مم نوناق ٠ نساو ممدعاسع سواد

 0 0 لوتع صد ناك ركل عاب

 05 هذ موض رآ نم د11 ادور مهمولق نمو ءايلع

 هيصاغ ةيزياكنا ةم 6-0 لعمت نلو لعمتت

 حالفلا دنع هيناعم لب لاَر ال ىبرعلا مركتلا نا

 دئاوملاو فويضلاةحوتفم باو.الادجم ترس امراف ىرصملا
03 

 وأ هند ناك اميف اتيرغ مود دنع اماع حرفلاو هب وصنم



 ا

 نا الام ناوالا ادع ى تحصا ةقارلا ةالملا ق

 نم بيناتك 01 دق درت ناعأ. ن#<“ نإ ريثكلا نا

 رك الا هدالاق الا نوكت ال تلاثلا ام 1 دنع ْن

 ردانلاف ةرييكلاب : دلو را عل ! اااه رعد 1

 انت كك ماسلا 4 . دج ام ا

 0 ءارشأ 20 الغل ١ اللا | ضع 0 نكي مير جنو نا

 ا ىهو ةسفن هيلع يدعأ هن 00 03 لع ىدتعا

 ا ةنوتسلا احلا ربراعت عجاربي نمو هتاشامو هتعارزو

 هذه نم دحاو ىلا مجرت ةريبكلا مئارملا ميج بابسأ دج

 بصعتمهنا نم ملسملا ىرصملا حالفلا نع لاَ ام امآ . ةئالثلا
 طانقالا نال تت 0 0 و 0 3 ورق ابنيد أصعل

 ا رخم نا ةرم 2 امو ةدحلو مهشيع لوك داكن ىىح

 نيدلا فق هل هتفااذغ بابسأ ىحيسم ىردوم لع ىدتعا الدم

 ةينيد تالداحل الو



 6 « و. اب

 ! دالبلا نع ةينجأ ةوكح (ريثكا 4 يا

 لكب هضرأ رمثتسإ فيك فرع ىرصملا حالفلا نا

 نم ام قلعتلاو شوا ءانتقا هناك داز ىلقو لئاسولا

 ىأر امل هناف اشان سابع بويجلا انيويدخ ومس ىلوت نا موب

 لوب ًابصغ دالبلا قا ةرادإ لك لع ىلوتسا دق لدا 1

 تبسك | ةمه ىهو طاشنلاو ةحالفلا ف بري ىذلا لثلا

 ةعساو أضرأ رك ذن ال مهتورت تناك نبذلا نم نيريثكلا

 أنشح اعنا ارك مهلا مدعت

 ىلع هعم نمأي. املعت العتم نك, مل ىرصملا حالفلاو

 5 هتعيبطا ةنكلو لاشغالا نم نرخ الإ 0 هقومح

 الا هيف نيعتس ءريغ كلذ لك ىرتشيو 2 لماعلو بسجل

 راو هانم ذاتسأ و هدع لآ ىهف ة رثعلا ةيدن مداصأب

 ىانتموكحك ةموكحم قيل نك ام ناس الا ادد 5 ١] ١١

 لع الب هلمبمو هنوؤشب متعال نأ ركع مساتلا نقلا رخاوأ

 ةيملعلا عرازلا ةايح دج اهيب ةءاتكلاو ةءارقلا الو ىتح

)١( ْ 
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 ناف اهريغو سردو ىتسو بيلقتورط ن ٠ لوالا اهتلاح لع

 عرز اذا الثف . ادج ةليق# نايطالا ىلع ةءورضغأ|تبارضلا

 هحيربام فص مفدي هلاف قاوسالا يف هعيب دارأو احق حالفلا

 ةكسلا ىلا باودلا. ىلع ءىث لك لقن هنال املا هلصون تح

 اذاو . ظهابلا رجالاو نئاشلا ريخأتلا دج كانهو ةيدمدملا

 نس ةيحالص مدعل ولا تا ريثأت هيلعنمأي ناف لينلا يف هلتن

 ل ىدب رنددلا ةقرصس ىذلا نمزلا لوطف نم ناو للا

 ا طقمز ىدم دعب راعساالا تطبه اعرو

 ل1 ةءرصلا ةموكسل-ا لع جت ناك هلإ

 وهو هتدعاسموحالفلا ل 9 اح حاجت ىف 0 ل ةيلهأ

 ككسلا ميمصتإ ىف ىعت نا لكلا ىف لكلا اتيرخ نمو اهتم

 ادا دل مم 1 دالب نم ةرقو دلب لك ىف ةيدددملا

 منرت ىه تناكو ىودج الب اهتفني ة ريثك تاقفن حالفلا ىلع

 آلا كيدلا تاق فيس . ةلئاطلا كا رمال

 ىئاوملاو نيرفاسملا اضيأ لقنت لب عئاضبلا لن ىلع ةروصقم
 اذه وابكلو ! ئرخالا ويلا تاجتنلا م اهزيقو



 11 ءا/

 ةموكسحلا ىلا مهلا لمعلا اذه ىف ريصقتلا مجريو

 ةلاخلا ةيقرتب ةيمسر ةلانع لقأ دبت م امال ةرضاحلا ةيرصملا

 عضوم نوكي لأ تح ناك ىذا 00 . دالبلا يف ةيعارزلا ظ

 نطقلاوأ ممقلا ةيك نع لئاس لأس اذاذ .رمأ لك لبق اهتانع
 فوقولا عيطتسي الم اع قضرالاهتحتا ام اه ريغؤأ ةرذلا 1

 ةيعارزلا تاموكملا ىرت امني . هيلع لوسي يحك مثد ىلع

 ماع لك ىف ردصتو ةعارزلاب ةصاخ ةراظن امل الثم اكيرم 1

 ةعارزلا ءالع مهمام لكل ايواح الصفم اري

 دعب ةرأا رمالا اذبم انه ةينطولا دئارلا تمتها دقو

 كانه سيلو . ةيغاص انذأ اهرعت ل ةموكملا نكلو ةرملا

 ءانتعالاو ىلاهالل كلم ىضارالا ةيرثكا نأ الاءسبس نم
 امم ليضاحلا نم ددزي ةيعارزلا مهنوؤشب ةموكملا لبق نم

 اهنمسالا ةءوكح هاضرت الام وهو ابهذ حالفلا بيج الع

 سردربك أ ماعلا ىلع يتلأ .ىذلا ئزيلكت الا لالتحالل لعفلاو
 - دنحلا دالب ءازأب هتموكح لامعا نم

 لازتال ىتلا ةمرصملا ةعارزلا هيف ىذلا لاخلا اذه عمو



 لجرلا كلذ حجم دقو توتلار دعس هعارز ميمعتب صحو 0

 : 000 هلامعا ظعلا
 لوصفلا لالتخاب فلتخم ةيرصملا ةعارزلا تيقاوم نا

 امره ءىدتس ىذلا خراتلاوهو ىسمشلا ضراتلا عم اماع قفت

 ال وبف هلمع ىف طيشن هطيغ ىف دع ىرصلا حالفلا نا

 رويطلاو ىث ا ملا ة هد ريب | دغلا كَ مويلا لمت رخو

 . هسفن ىلع هتظفاحك اهملع ظفاحتو ةيلزتلا

 ماعلا ىحالف نم هريغ نم لقأ ىرصملا حالفلا سيلو
 نيدشر ءهدوجوهصفني ىذلا 5 وحن هيلع بي ئ الع

 ءاملع هررق د ةثدحلا ة.عارزلا قرطلا هن وذقلي نلايمسر

 7 درب ىلا هاملا لمحو ضرالا فعضلو وحلا ريبغتل نام :

 ع 6 ءاع قفاونال اع ربا هايمتناك يم صخالا ىلعو اهل

 : نامحالا صعل 6



 كشر د0

 ماعلا تزمل تدحنا ول ٍبولق امف نوكي نأ دب.ال اهئانبأ دحأ

 « اهيغن  نامزلا لاط امبم ب تلانو

 د( يرصلا حالفلا الع

 ةلاسر امل عضينا مجرتملا ةيلاطيالا ةيعارزلا ةلج ا تلأس

 هبتك ام ترشندقو اهل سولا اهاجأفىرصملا حالفلا ةلاح ىف

 3 هل رعلا ادهو ٠5١مل 1 ليرإ لوا ِق

 اورشاع نيذلا -نييرصملا. نيعرازملا نم نك 11 ىنا »

 اب اهنم ريثكلا فرعا ىنكلو هلاوحا ىلع اوفقوو حالفلا
 : يىنريشعو لها نم هيلع تفقو

 كيعل لهع 00“ ةيعارز دالب سم نا ءارملا لع قال

 زرالاوةرذلاو حمقلاو لصبلاو سدعلاو لوفلافاتخا كفاكو

 لازت ال ىهو رصم ضرا ىف عرزت اهريغ ةريتك فانصاو

 لّقن و ىذار الا راعسا مف رىذلا فنصلا نكل 0 لا عر ُ ظ

 وه ةعارزا ئرخالا نازلنلا العامه دسجم ةخيود ىلا رك

 ةدود اهلا ىلج م ردم ىلا اشاب ىلع دمح هبلج دّقف نطقلا



 لاعو 01 كا

 هلا كارآلا هيك دابدراب ضقت ةمالا ددع وع كلذكو

 لمع فعاضي امم امورت ىراج باطت ةدئازلا ةيكلا هذهو

 !! .. يرلا ةحلصم

 الام نيسح ىف ةيعيطلا ةزظنلا تتاكملا تائجاي هذه

 0 ديزت اذا ىل لق نكلو! تادا ريالا ةدابزث يح نم

 ا ل تدم رجزيف ني رصلا نيظاولا ددع ناكا ذا

 لك دب تافووصملا نما ربك زج فزعتست علا ةمدعلا قليلا

 لا لا ركتالا ءاسؤزلا تاترعو زماتلاءانأ تروح

 “>.. لالتحالا ليبق تناك نا دعب هينج فلا ةي# مويلا

 777 . (ظعو اجل ةنئا ريل تلات علا ضم

 نأب مركذنو انيئاصم ىلاطيالا ماعلا غلبت نأ كوجرأ

 ها « . امحر احاصم نوكيال عماطلا
2 

 ' هيلا دنا تلاق ىنيذملا"ةةي رمل ترشت نإ دنس

 "«لماكق طصم » نا لوّقي وهو ثيدحلا اذه نم ةداغلل رئأتم
 210 ناو .ةرهاطلاةربصتلا ةنطولا نس دامك نكت: داكب



 0 "ا

 ةموكسلاةين ازيميف تاداربالا ةدايز نا لئاق لاق اذاو:

 هذه نيرهاجهللوقن يلاملا ماظنلا نيسحن ىلع ةحارصب لدب

 لآ ليال تادارالا ةدايز نأ. نيذاكلا تملا ولو هنا

 تادار.الا ردق ىلعهنال ابلك فرصن تناك اذانييلاملا دنع

 تنسحب ةيرصلا ةللالانا: لاق نكللو تانورفلا 1

 اهتداعس دالبلل لفاكلا ماظنلا ىلا ةئيسلا اهراودأ نم تلقتن او

 دس ةسوسحم ةدايز تافورصملا نع تادارءالا تداز م

 ايفزخست ىلا ةدايزلا هذه له نكلو :ًائيغف اتم دا
 ىلع نيدلا ءاَمِب عم ةيزيلكتا رداضم ىلا ةدئاعلا تافورسمللا

 ؟ املام 0 و اعفان المت دمي ةيلع وهام

 زباكل اللا لمع نمدعل ال تادا ريالا ةدا ْز ا كلذ عمو

 تاراّعلاونايطالا ىلع مئارسغلاة دايز وهودحاو صأ يف الا

 مزاتسي يذلا ةمالا ددع ةدايز ىلا مجارف ةدايزلا هيَ امو

 كرامكلاتادارا لخد ددزبام وهو ةعانصلاو ةراحتلا ةدايز

 لخد ديز ام ةديدملا ككسلاو تافارغلتلاو هتسوبلاو

 اضغل مهضعل ةلماعم خ5 سانا 3576 نم كك احلا



 دل

0 

 1 ندرتلا كي تانج وأ ةنسح ةنومسإام نإ تح

 مهاب لمعت اهم م الان اه رهاظف ملا امكلوا 1 تار أ مدقت

 مم 5 21 مذ ةقيفاط | ىف امكلو ةودطا همركملا

 7م [ضمو مماوداو

 ىهوةيلاملا هلم ا مم اياك لونك : ىااةدي تول اكسل ا نأ

 هي | ىخوف َّى كلا هب دلل 3 هيل الاف ةرها اخ ةحضاو 2

 نم هلبق اواك نم مايا يفتناك اهنكسلو ليعامسا مايأ رخآ ىف

 هموكخ لودعي نوداصتقالا نك ىح ةميلس ةيو هد

 لق هناذتسالاو نيدلا نعاهتمل ةلام ةموكجلوأ ردم

 روم نا لع لد د رديف 1 قضت دوحو

 'ورو |تاموكح لهو لل هيلا يلا اعلام قفرصتلا ند

 مولا ىلا هتساخم لع _تظفاحو ىلاملا قرلا اذه لع تقلخ

 ' ن1 نوهلا قةلان توف ريكا ىف ايس ارتلكذ اتناك اهأ

0 



 ع < ١ كَ

 ىلع لاعتوصبو قم هتموكح بساحم مهنم لك اهني اندالب
 7 لابعلا دع غلبت نا امل ديريو ةنسحلا امتافرسدت

 ايتو قيع لعو رضم بيبا ىو نال 1١

 ص قاوسالا ىف عابت تداك نسوقتو لظلا امرخ توب

 7 تاراغلاو ءاوهالا

 رصمو رم حور ةيلعلا ةلودلا نادّمتعا ىنال انا سيبمأ

 7 ىرخالاب طيترت لام امهتيلكل ةمالس الدناو اهبلق

 انرابد نم لحر داك ىذلا ملا رون ىبا ىتال سييمأ

 + كلاحلا ءالظلاو تعود 1 هل لخو

 ا هلا تلص ا لع تفقو قال يبمأ

 م هداك ةيلهالا,انموكح مب نارسلاو ةرا1

 نارمعلا َكلذو ةزاضلا كلن_اهئانبا اهحتلانا ةياو الا

 ع 8 ىصوب نم ةرظن يف جيبملا ناك نا ممالأ
 ضيضح نمةمأ لّقن و هرايدنم ودعلاجارخاولملا ىلع ضحمو

 ! نيحيبملا لوا ىب : ق1 مهشلا جوا ىلا هقافلاو لذلا

 ! نورخاس مهنماناف اوؤاشام انع اولودي معد



 مدل و ادب

 دل ة ةتيسئمادسسل» مسلسل

 يحتسي ال نمز ى انتا الا ! ! ! قملا بطاخ ىنال كاذأ لب

 ! مي دتعم هيف

 من اه ىنا ادارس كاين ٠ كب رد ع الا

 لافطالا ءاكذ نسل ٠١ كاوسلالا ةقزرمل "كدايدمالا

 " لاوقآالاو دورملا قف فالخالل لاخلا نم

 ١ | رسم دع ىف اريك تالط | نال انأ سيبمأ

 لوعدب فيك + حايترا لكي تبجاف مهلفل يف زوعدو

 اذ اذ قس ودا شرع ديطوتل الا عم 0

 ف 0 مآ نودي انا نرعدت !وماذ هلو ةنالا تذل

 برقتم لك نرهركب مهنا نم اناوعد تبث ام ءاعدالا اذه

 ةدالبلا هذه مك التحادنعدوعدا ايف نوذاكمبمأو شرعلا نم

 ارو اط ربلا ةلكولا لوح فتان نا نوددر .

 " دعت نا نودبرا + ةب هام ا

 اذه ىلا نيهوتمم نك ل اننا اييبط كافسلاو ابيبح ودعلا

 تيووتلاو بررتلاو قيدصلاو ودعلا نيب زم ال ىح دملا

 ى هع امم 1 ' ىلعزباكت الاتسا امى الانا سيم
 و



 ٍْز
 أ
:+ 
ّْ 
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 ه١9

 نوما ىلوَس هيلاو ةن وعم فا

 ةللنق  قيلا! تعمس ىتيل لوقتو انوروأ مدنت 0

 ' املا اهبقومح درو امحرصن نتلاس ةحراظم اء تل

 ةموروالا ةيناسن الا سبلت نا دعب ىتتيل مفتت ال لاه

 لحو لدملا تون ةمولظلا يشف سلو كاد |

 لالقتسالا

 ةكلو ابغا ظن لاننا » ةئيربلا ءامدلا بتكت كانه

 انمالقو اهروجت م اسم ضالخت هاني راق انسملط ه0

 : 1ع انك اكل

 ممص ىف ايوروأ تماد اذا مويلا كلذ ملاعلا دهشيل
 ! ملأ باذع ىف رصمو تايفاو دعت ىفارتلكتاو

 تفلت كنا وجيب مكنا نولوش مم 0 نامملا 0

 7 نار لاشك مهطاح تباقو عرمأ بالطلا ىلع

 يف ةمآ نحو نورهاظ ءادعأمماف اوؤاش ام اولوقيا -

 لا نك دا نال هذا ممل ! نوبولسم نوجابم انرايد

 0 ل رعإ ول كاتس لل 1 قدا وقاينال مرء لب
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 كيلع هللاب ىللّهف « انف ويضل ءامرك اندالب فرار حأ » انأدبع

 00 ات جرو ندرملا تيئاغا ىلاةنمالا هديك :ةمادح و1

 نم أايملظل ةعاج تءاح َىد ني غاطلا ةريعم ا

 كَ نيسوروالا

 انلوع لب اندالب ريرحم ىف مدلا ىلع نالا ىلا لوعن لاننا

 "نودتل ناشللاو ملقلا ىلع فاصنا دوجولا يف مادام نك

 ىلع رهاسلا ةفقو زياكتالا دور مامأ نيفقاو يلا مادخ

 هلعلو 3 هيفىر يذلامويلاو 0 أ | هن كا

 1 وكش عامسن 2 ةهسوص كو هيدا ل الإ

 دا او ا رييعل ' ىلا زن راض م نوكت انمادم ةملتو

 اندعاسوانلامو انامع 0 دامتعالا اما ةلاعف رح لئا 0

 مالا لاهعأ نم المع ملاعلل ةبرصللا ةمالا جرخ كانه

 نيملاعلا ىف اهقوّمحم كسلا يف ةتيمتسملا
 :سعم رظنم رظانلا مشن 2 رظنمةيأ اناا 1 كام

 ردع ق#اذه .امح ىنالتاتت ايلياخو ابللح اطوحو ةليمجا

 ءلد 0 لوالا فئاح دلك 2 ذد 2ك م 8 7

 كن: سنس زون يع ضب يي سال



- 

 ىتلا ةيلالا ىضوفلا هذهل ادح انعضولو انددغ دادزلل ةيحصلا
 هذ ىلاتافورصلاثلن رحمان فوو اريل ارا

 ديكشت نا دعب اهالطن ربظي ةنرجن ىف وأ ةيلاغ دراومقىدس

 تابتملا نم فال الآاباوو يك
 هنأش لج هنال ةبيط ضرأ ىف ةديلب ةمأ قلخم مل هللا نا

 نيلماعلا ىلا ماودلا ىلع نسحن وه لبنيلماخخاو ءادلبلا ءيفاكي ل

 اوج املدعأ نمو ةبرت ماعلا دالب بصخأ نم اندالبف نيبمانلا

 ىذا نس ةيرطلاةعالاو [ة رطاش ماما

 اليب_س ريملا ىلا امرقأو ةلماعم اهنسحأو الع ضرالا مأ

 امناريخم عتمتتو انضمرأ كلع نأب ةمج تناك كلا

 وو ةرثك تاع ل ىلع لجس دق خيراتلا نا

 أ مما ممم . ةدحاو ةيانح مويلا ىلا انيلع لحس

 لع كلذ لك . اوطغأ امو اودخلاو اورج امو اودعوو

 نواحخنال مو ماعلا نم عمسم

 ىلا ادحأو ىيرقلا ةلماغم بيرتلا انلماع دك نك انا

 ماودلا ىلع انكسمتو اننيب نيلزانلل انرايد انحتفو انيلا اوؤاسأ نم
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 نوؤرشي المهف ةيداصتقالا ةيسايسلا انتلاح لبحلا ماع نواب

 لة الس ريش يعش اف اوؤرق أذاو اهنع ايش

 ةقيرط نادخأ نا ععدنعو ةررعو 0 روالارب رخل 2 اح

 0 (تاموكملا عم الداع اد هدفا كليا نيل

 ماعلا ىأ راد رع نوماسلا ءداكولا هناك ني رات رشنت نأ

 قى نويسايسلا ءالكولا ناك ول هنال . اهريفاذحم ةَميَمْللا ىلع

 فتراىل ةيداصتقا ةيسايس ةنونس ريرادت اهمع نورشنب رصم

 تلا لداتسالا فمن الو هر راك قس دأت صورك ةروالا
 ميجرلا ناطيشلاب ةيرصملا ةمالاو ميركلا

 اهدارفأن يب متاملا رفانتلا ةريغصلا ممالا نالذخ ةلع نا

 نيتطمنلا نيتاه انكردأ دقو . ابعور ىلع للا مي و

 ا أهو را نوح اففنلاو مالا قرو3 نتيدانمالا

 س ديرام اهب غابنل ةياهالا سرادلا رششن ف نود

 نار محو ةراضح

 0 ايل اها انامل ةلهأ اتموكح تناك وأ هنا ما

 ا لالا ايدل ةرردسلا ءامتإل تايلاسرالا انساب
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 ا

 ءوسلا انيف اونظ نيذلا لوح, ىت> نيملاعلا ىف ةقيفْلا رشنل

 مولظلا ىلع لداعلا فطع انيلا نوفطعي ءاقدصا ىلا

 نوعماط مهنال . ةبتع ىأ انماما ةبقع زيلكتالا نا

 لك لمعتسا اذا الا مزع هل لكي الو لابهل حاتربال عماطلاو

 ىم هملع هبلسي ىح هيف عومطملا باصعا ريدختا لثاسولا

 . ءاش م هعاتمو هراد هنم صتغيو دارا

 لع نيذحا ناعالا طلعأ نيس ادا كا

 لمعلا نومستي اهي االا عم يف اويكعالاب قيئاوللا شل

 ةيرصملا ةيودحلا شرع ديطون وهو هلجأ نم اهولخد يذلا

 مهنويد ىلع نوئئادلا نمأيل نمالا رشنب
 هتطاسىويدخلا شرعلا اويلس مهنا  اولمع اذام نكلو

 ةيذاك ةيرح نم هوت اب ىرقلاو دالبلا ىف نِمالاب اواخآو
 مهنوبد نم ًاشرق اوذخأ, مل نونئادلا م اهو . ةلاتق رومخو
 :ئارضلا ترثك نا دعبو محلالتحا ىلع ماع رشع ةتس دعن

 !! ةنزخلاداراامو

 اع نيدعلا رسم ى ميلف نيماتلا ند د
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 ىنطولا « لماك ئطصم 1 وصخ انيناكم لباق »

 هأوق عيمج لدن ىدلاو ارتطيال ةنادع روشلا ئىرضلا

 ةنرح ةتعارقلا ءانا نييرصمللو الالقتسا لينلا ىداول الئاس

 اف هلال لع ةج ووش ىف همم تداع دقو ًالدعو

 مهل نذل نييلاطيالا رارحأ اريثك ديفي اذبكثيدح ناكالو

 تيرعت ادهو هتمرب هرشنن نأ اذ ر ةقالع 0 ا

 0 كل

 ؟ اهلا رصم لصت ل د ةينمأ رخا .أ يهام 0

 رحارصم للا را انينامأ ةياغ نا

 تاكد ةقرصم تناك اذا هن ال -.. تي ةىص ميعنلا رصم

 دوح>ولا قد كل 1 0 |او 5 نم لامر ذآ نم نمر

 21 مل انك الو نيلوألا اهناغ ا لمع نم كلذ ناك دقق

 مهنمز ىف اودعو خسراتلا م6 رختفا نيذلا كيرا ةلالس

 محلا ونم ىلع بسنلاو مهم هبشتالانعسو ىفام لك انلذ ماعلا ةذئاسأ

 هوو انكر ىقيرط ىف دووكلا ةقفلا تناك الو

 ءاسم حابص لمعلا انيلع بجاو كرا نا اراض ىفارتاكلل
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 سنعزس ان يتدشس نوت7 تهيج نم

 كر

 انتوانبا فقي ىتح ةيرصملا تاقبطلا نيب لعلارشنل سرادم نم

 نييناملالا كرادم غلبمو ةيناملالا ةينطولا ةجرد ىلع انناوخاو

 تناكاذا اريثك ممرت اينالا نأ كلان دك وأ أو. ملا

 نأ ىر نال ةيزلكتا اهنسرتك 1 وضم رشا فال | |

 لع ارتلكنا دمتعمو رمي قايل كو نيب قئالعلا

 ةينالالا نيتمالا نيب ةرئاف اهدج اننأ نيحىف ماثولا مات

 قكيلاضم ةلقاالا كان كوس تلاته دلو 0

 3 < يف ىتالثلا ف اين اصم ا ا

 راج 6 نم 0 د ا ا 1

 لودنيب لوالا ماما اندالب يف احل ناف ايلاطيا كلذكو اهاوس

 ددع مهنمو ردم نونطمي انا نر «ثكلاف فلاحتلا اذه

 ها « ..... . ةفلتخملا هناك نيفظوملا نم ليلق ريغ

 --.4 .ةذاكما ىلا 0-0

 اثادح ةريبشلا ةيلاطيالا رار هدد رج تع

 : ! هصن اده مجرتملل

() 
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 كنع هنأ الذ لع الا ه6 دج لاعلا ةره لا قئام املا نولك

 ديزم 3 الطلسلا ةلداح راو ةناتس الا ىلا هومس رفا ام

 ىلع زيلكت الا عراسي هلابقتسا دنع ةنأعرلا ميظعو فطاتلا

 ناو» محلوق لثم 0 لك مهلالتحا قاواو مهم رمد أوس نال

 لآ + قرصا ةمالل ةءاهأ ىهو ءاردز :الا لبوق ودا

 ةحرأ تا 5 ا ريغ

 روتفدال المويلا زيلكت الا ةلمحتسا ىقلاساللاا اذهو

 ماع لجس دق هب ل هن رصملا ا ف

 00 0( بملأ 1 منو ريع كلا ذأ عدم نمز نم

 لك ىف ةلاحملا ديلا رد 0 ا 00 ةقيقح وهو ( 011

 اهناياهثارو نم يه ىغمتا برغلاو قرشلا نيب مك فالخ

 2 انناملا فى نونظت اًداَمو

 لمعت حلا د هدم اداقتعامويلا ىلا أمف ل انا د

 ةليلق صم ف مويلا اظطاضم 2 ر 7 المع رسوم ف

 امب اهراثك ١ اهتعاطتسا ىف لودلا نم اهريغ حاصم ءازأ
 © 01 امو هن ربلكت الا تفواضألا محار فراصم نم هئشنت
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 ةهمس-ل

 ةمالا ليم نا كلذ دمب نولوق, ملف + رصم ىف ىلع دمع

 م ىنيدلا بصعتلا#هلنم ةلعش الا نكي 1ةيلعلا ةلودلل ةيرصللا

 ممالا روعسشب نورخاسلا لوي اك نيبصعتم انك اذا اننا

 !! مويلاىلا دحاو ىحيسم انذيب شاعام ملاعلا كالهىفزويغارلا

 مديو ىمحل ضرغلا نكلو

 اذه ىلا انيتم ظابترألا اذه ناك اذاو :.ىودنلا هلأسف

 ودحلا نيب كلذكو ه لبف ةياعلا ةلودلاو ردم قمأنيبدحلا

 7 لاطاسلاو

 نكلو :اريثك ةيلل هطقلا هدع لك تدلكذ نإ
 نودؤ الزيلكت آلآ ةسانيرخأ ةراس وأ ةلودلاو دال

 لب ةيناهعلا ةنطاسلاو هيودسالا نيب ادئاس قافتالا اورب نأ

 ماصخلا و مان ولا لح قامشلا لحت نآممدقفا ميمص نم لودوت

 ىلع ةينامءلا رئاودلا يف نوعيشي مهف'كلذلو . مالسلا لح

 وبدلا وبس نأ مروجأمو ميسصساوج ةطساو ١

 01 ت16 .اضاو لع 0 هيمالسا ةفالخ ديبشتل سي

 مهنا تح ويدهللا ومس ىلع هان ناطلسلا ةلالج نأ رم ىف
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 0 ك4 ىلا ةديجولا ةيمالسالا ةلودلا اهلا ثلا
 نحو ىاللسا كالمالا هده ا 595 10 2 1 ايو رو

 هلل رادو ضاوصوملا نايلبلاكن 0 مح ند ءانبأ
 مهدات نا أو هماس :الاو قفا ناب اءدالا ىوذ لم اع نأ ب

 ا قا

 نييحيسمأل ءادع ةناعلا ةلودلا ند انوروا كار له

 دل نيكنلا ادنوه لها ءادمك اهنا نيلطسلا
 1 ةلودلا ترداص نه بار لع نيدح 0 واج لهل
 نام | اسما تن رذاََص ص 6 اهدالب ف عام 1 ا كاما

 نازق يماسم لا ىلا شوا ترداصو 0 و ةييساوولا

 نييحيسملا ا 0 6-5 نكي ل 2و كو نرخ

 ل 3 4 هل اجل ةمول ا 1 وذ َْق فئاظولا ع لعشف

 ةيمالسالا مهلا 3 نم ريعو ىرتتاو ع رازللاو ىدنهلا

 وأ
 داوقلا ااحر 60 م ةيلعلا هلو دل 3 2# م ةيلاعلا 0

 لف 6 اهئانبأ نيب مم 0007 اورشنيل ءاهلعلاو ءابطالاو

 رك ار نم نيمورج يباعم لودن ةءوكحلا ةيقرشلا
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 نددت اعلا ةفاحصهيمست ام ًائيش ةبجاولا ةنواعلا هذيل 5

 نوييعاست نذل نيململا نومرت مانام نكلو بصعتلاب

 0 ترا را تبيلاام هنا !:نتاشلا تعتلا اذه ملا

 ةريشلاو ةينطولا ةيلا تسد تح نانويلاو ةيلعلا ةلودلل

 ا ىامءلا شيحلل ةدعاسملا دب 3 0 ءانأ ةيمالسالا

 :سحْب رغلا يف هيورب 52 قرشا ىف نورب نيذلا نكلو

 / اذهرفا را يفكلام لاق ام انيف اولاقو صعتلاب ان ومر دق

 نييرصملاةدعاسمنكمت ملأ 7 ملاتتو رعشنت فطاوع ىوذ انسلأ

 نيذلا انوروأ أ مم نم مريغونييلاطيالا ةدعاص ةليلا لود

 كسلا نب 1 1 و قادوا ف :ءلا ىف أاوعوطت

 اذن رف .ةدعاس# ايناوخلو اهؤانأ نحف ةلودلل اتدعاسم

 ىهو ىزاكن الا رينلا ملخن ت رهاج مون ةدحتملا تا.الوال

 ؛ ةدعاسأا هذه متن ةيعرش ةطلار أممي نكي لو امنع ةديعل

 ةيلملاةلودلاب انتقالع ءازا انيلا مهنلا هيجوت نم مغرلاب هنا

 تمن سيلو مايالا رم ىلع ىو# ةطرارلا هذه نأ دكؤأ
 ةنيتلا ادع ق5 وأ ابلحن ام



 ل

 ممدحو مها . ملاعلا ىف نارمعلا راشننا عم ةعرسإ رشتنت

 نار نفاوفتحيل اور 00 مي ظعاولا ثب لع نورداقلا

 اب ءامج مالا نيب ءاخالا نم اروصق اوميقيو بصعتلا اذه

 لوقلا ة>وةضراعلا ةوقو رقلا ةرازغو ىلعلا ةعس نم هدرا

 لايبلا 01

 هسا رخأ لاتقو قمدتكت اعاريخك فطان انه انثا

 راو ىداسألا بيلا ناجيه نميةلودلا لع انور وأ ءادحا

 عماطم راد ل ل لع درا د

 + نيسايسلا

 00 كب ملا تا طباج ا ريل ربل ءارقل ذك وأ فاو

 "اد ا ماو داق اصلا وع ثدح اذاهراد تشو
 ىلاس ءاب ردالا ءامد يقاس مالا ىدايص ىدأ ىلع برضلا

 ةيناسنالا ساب ىتح ددىدح نم اصعب ىاتيلاو رصقلا قومح

 رشنلاءانبأ نيرطاصلا د كلاب رو ترحل اهشرع

 اهضعل نواعل اوروأ م نأ قاحصلا انجاب ىرب كنا
 ع ع

 بسلا الو 0 ا وا ه4دصم نهادحأب 0 ىّىم أضع

 0 ذخذأ110]|17|01ز02120202 20 ز 2 ز 0 ة ة 2

20101 
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 دم ا

 77 كلذ نم سوا

 قام نانويلا لع ةياعلا ةلؤدلاراصتنا ةجينن يننكي ملأ

 77ةيلعلا ةلودلاب انماعتىف دز نأ هنأش نم كلذو ةبرظنلا هذه
 داحنالا ىلا ةجاح يف مهبأ ةركح: نع نييرصلا نأ

 فيك انماعت ةياملاةلودلا دض ةيلاوت'ا ةيئادعلا اهلامعاب ابوروأو

 ىسايسلا اندرو نال .ةململك يفاهرزاؤن واهم كلسمتتو ذحت

 جيم نيذلا تا كيانل دكوأ ناو . اجرت لا

 ءادلا اذهل ءاود نودحي ال مالسالاو ىجي.ملا نيملاعلا ةمالس

 ةيبدالا مهتطلس بمآ رابجأ ريغ ةيحيسأ| بصمت ءاد لاضعلا

 :ههاده نال © ناذ لَو 8 : مك » ديم لوبق لع اهط

 انرمأو سقما انناتك فكزشلا ٌنارَقلا هن قطن ىذلا انادبم

 ٠ يت ًاءادملا انتيصانملع انور 3 ترمتسا اذا هناف الاو .هعابتأ

 دشاو اءالبلا ربك أ  ادفق مويلا نكي ل نأ - ةلاخال كلذ

 هرسأب ماعلا لعابازرلا .

 رونيف اومطق نذلا نيب وروالا نييحيسملا باتكلا نأ

 1 ةئيسلا يئاتنلا هده نع نواس ٍ اذه 0 مدل
 2 ل
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 ىرصللا « لمأك قطص٠» ىصوصملا | :ودنم لباق »

 تاراصتتا ريثانابمها ىش نوؤشىه.داحوةب طرا معز

 ادا ده ادعو رصف يف ةيلعلا ةلودلا

 الا ةلودلا وع ىلا ني رصملا تاجاسحا ىجام

 ا ال هيلا ةاودلا رغ نيرصلا تامادحا نا: ب

 ةطبارلا تيوق نامزلا ىمالكو عوبتملل مياتلا تاساسحا ىه

 . تياسا هلع ةيلعلا ةلودلااو رق

 ” هلا نكح نوملسم يبطا فد رضا نا الرا

 نب رثع نم 1 نكت لم السالا ند ندب مل يتلا فردا

 ةفالكاةلود نأ | و. رم را نينطاملا نيملسملا دادعن نم

 نحنف ىندلا انسئر وه امناطلسو ةياعلا ةلودلا ىه ةيمالسالا

 ” ردا ةلودلا هدب نيوقتلا قلعت رثك- ا

 2 اتلاف هانا رق ام قوذ هده انمأنا ف نر نا اناث

 0011 ةلود اب صيت هللا ةلودلا تراحم ءامجاتوروأ نأ

 ةمال يقم لع ةيحيسمةما|ترصتأ الكر كتو لل اهدجرف

 ال رحالا تك اذا اطيع ظشتسلو ماتت امن اي
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 .هيطقةقاؤم الب رضم ىف ارتكنا تك راد اوزان

 دمع نمابسق لع هيذخأ ايف تاسعا اهشيتام كل ١١

 دج انوروأ تسانو ابك ايي 0 عيضت موب قا

 ا 0 لت دعلا 2 3

 ابوروالو ىرصللا رطقلا وه ايقيرفال بان برقأ نا

 اناطاوانرفواناملاةيلطلا ةزاتلا هذه را
 ارتلكت ا لودلا هذه كرتت لبف ركذت كالمأ اذ احل اكيجلبو

 ايناملا لحمتلف كلذ نظأ إل نا: ابعاتم املس حاط 0

 رصم لالقتسا ظف# قرشلا ىف اهتحاصم هيف نمضت لمعل

 لبعلا اذهل ةحاس مويلا ةصرفلا يهاهو سيوسلا ةانف ةءرحو

 عم امرح ىف ةروصنم ةيلعلا ةلودلا تحرخ نادعل مظعلا

 . . ضوعي ال صرفلا عايض ناو نانويلا

 « لمأك ىطصم

 :* رصمو ةياءلا ةلودلا ©

 نيب راد اثدح ةينامالا طالبجانرنيلربلا ةديرج ترن

 :هبل رعل اده 185.ةنس سرأم 4 قرصم قامودنمو مجرتملا
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 00 بقر الو ايح الب انلا اوما 1 كى ا

 نما 0 هك نم مم 5 كوذلا 00 ائمحا ص لاق

 صالخا روهم مدج قلك لحر وهو سرادملا تا

 3 نيغبانلا نابشلا نم ريثكلا امل جرخآو

 اميبس ىتلا مال الا هذه دمب غنذيزلا ءارق لودي اذا

 املازال اندالب ىف لمعت نا مويلا اهلاسن ىتلاو رصمل ابوروأ

 نايسلا ره 00 هرم 1 0 | تي ينا

 لاجرو انوروأ ذئارج ةيبلغأ هيلع ىتتتفاو امم ىداصتقالاو

 زياكن اللا ديعاوع هن وتفم انوروأ 0 مويلاو أمف ةضايسلا

 نام الا ةمدخ مزعلا ةفيعض ابماما ىوقلا ةرئاخ ةلطابلا

 0 نا ايعاطتلا ينال كلذكل طوروأ نا مم

 "اناا دك وأ ىلا اهاسانق رراقت نمةينيتلا نييرصلا ةلاح

 اد هذه لم دس ىذل لعأ ال ركل تا

 ىرصلا ملاعلا نئمطت ةجيتن وأ رك ذب لمع الب لاهالا اباوز
 ِِء *4 وه و

 اوروا نيو ةس ةمدلا دطوو



 مم١ -

 هنوؤاعام 0 نيتيزياكت الا ني «تعفنأا ءارو نوع ممال

 انيك مويلع دوعلا يلا ةعفتلاو هظهاملا تان رأا نم 0

 ةيلهالا انتموكح ىرت عزفلا فيلا رظنملا اذه ماما

 ميسان ميف نعأ ىف ضراعن الوةفش كر الدتق اس

 1 ةنكسأا ةدمالا هده 0ك 0 نوقداصي اا

 ا ةرشل ايئانأ نمى م اناأو نئالخاو ز ملاسو أه ودعلعفرصت

 اهدوحوق اهوراحو أهدض اووسيو

 قر !اماقرالا ى 0 كر ولوكل لاق اذامو

 تغليل ء اقيالاو داحجالاو عادشأا و عييبأا م 1 هيلاأأ نم

 شلل اذهو +؟ اديب بهذ ١ 2 ا

 اهيرانلا ترض لع ١ ونس هدونج نرمتت نا هتينازيم ىف نكي

 لقالا لع 4ينح لا ا و ةئام هليدس َّى قافن هن دلل ردق

 ييلا ةنادوسلا هما هده ماما دوكنلا هر تيهذ نبأ

 لا اي اوودن 1 هدو ةصاصرب 1 انا أمؤ تو 1

 لع ةعطاس ةفيض>هريغو ناهربلا اده ن م 1 ةددرحتلا

 ندب ةهسلؤزتو ياسو ع اع سو يرا ردسور "اغلا ل

 ٠١
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 فعلا ةعاس رظننا م ادعالاب ان ريغص ىلا اريدك نم اعيمج ائيلع

 5 نوضيأم 0 ِ زياكن الإ 0 رصلا دفان 2 أ ةعاس

 لواعم 00 قرع هلا ةيدالاو هداملا نيتايلا لع

 ةيناثلاب لوداطصدو 4 هيب دالا ةايللا نو لوفسأ كااارمأو

 : نيسردلا رم 0 ا ل3 0 ةمالا محل ةحبتت

 : ااا ا ا 0 ١ 0 «قب 17 0

 ا لو هواذاودورفح ير كلان طولا اور 0 ا .ةينطو

 ئ مينا ” ىلآو ةدوجو ىلإ ةموهوم ةيقاب ةمقر_"رئهيفام
 ا( 11 ايبا خأ ا. نيطولا نا عم . ةيناسنالل مهناسحاو

 محلل 3 ابنا ني زيعال كلا ىخ لا ر>اعلا نا يح ءامسو

 ' ىذلا ىبهذلا انتطون بحر امييمادعالاب بدحلا مهنطو لع

 ' اورشاول مال سيلا + لامعالا هذه 1 تاطوالا ميج هنود

 نوط مهسق اىلا مما سحارشبلا ىلا اونسحاو سيحصلارلعلا

 0 )سيلا 2 أهنم اتسم 000 قءةوقر 4 0 9 م

5 
2 
 و

 : ةوعب مهنمد رتسنف اهقودح ( ماللا 2000 ث.ح 0 00 8



5-000 
 ا ا

 25 0 ريمأتلا ءانبا نم 21 0 لق ردم يف لالتحالا ا

 الع 50 نب ا 3 6 هلا مربك ١ انزيلكتا :

 ا. أي رهش لوانت, ايت م ملقأو ةيوناثلا ةدابشلا ريغ لئيم

 !!! اهماج

 2 لوش ا 000 لود 5 أهمأ م معجم لبق ٠

 تا

 اما صوصللا دراطتا كر ىعدبو ةءاندلاو ةناملخا هر 5 2

 ل اهدالب ريدعلا هما قودح املا ةعبار 4 باسل مهدجو ّْ

 ١
 ةنمالا ىهاه ن نكلو و .انعجس امو يعمشام كنا ابوروأ نم ظ

 "ات ماحعلاو نا رغلا حاورلاو ودغلا ىف 5 انعمست ةيزياكتالا

 26 1 ةافاخلا ةينطول | 0 أحم نم م ساحم ىمص

 0 راك نم لجر ىلا هف تقرع دقتو ةيَولا 0

 الع وه ةدشل مهقعصت زياكن الا لامعا تداك نذلا ةيوكتللا ْ

 هوات وهو اعف لامعالا هده نع 5 : اموربح هعاشنو ْ

 ماما قداصلا ىنطولا هوا هسمالك نم ةرّمفو ةرّتف لك نيب

 0 ا ةيولسملا هدالي

 3 دقو مويل | نمو خالا اهيا ىنلأ 5 ا

 ان نتعرف نس 9
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 اهاوط املاط يتلا ةَتيَمْلا ىلع اويل ةليمجا ةمدقملا هذه ل

 مظعال هللا لدع نكلو نامزلا ردغ

 كريخا ن م مالسلاو

 5 )» نكح 0

 اح سس سم سس 67 وس سو جي حس < حورس السلس د

 م5“ تيمومعلا تلاخلا 2-

 ( رصم يف )

 - ةريبكلاةيناملالا غنتيز ةدرجيف هلام هللا هجر ع

 : ارعت اذه ١مهح ةنس سرام ه يف ارشن

 ظ زيلكن اللا . 0 ةأؤم رصم ِق 0 ةلاطا نا د

 ” هاك ا نيد رصملا را رحا مستحار ,ج 'ىث لك مولا نولمعب

 ١ نم ردم ىلا نويلجت ةنس لك ف مف . ليس ريصال دعي و

 1 غوسمالب ارث فئاظولا ىف مورشحبل ادع اددعمملاوخا

 0 فقاطظولا هذهل ميلهؤي ملع داو ع

 ' دو>د للا 22 سدانلا ماعلا وه يذلا ماعلا اده ىنف



000 

 هنرسامليلطلا

 ةلئسملا يف ةيسايس ةمدقم 7 كك رق ةلص 0 هده نأ 1

 ين الع كيسا وو 0 ىرصم مل ةيقرشلا |

 تبع ال ن 0 كن ويل رابع ب مق : نما روش “

 : ةيساسم حوطو قرا ميظع تناق

 كياحم نوكأ نا نا ميمص نم دوا تيكا

 ةعد.# اندنع ىتلا خيراوتلا نال هتمرب كياتك هجرت موقال

 . اهنم ايش انسرادم ىف 'ىرقت وا ارق ناانل حام

 ضف ا ركتم ةلج تلمح كنا

 اهمفانناوخا ضعب داقتءا نم مغرلاب عادخلاو ركلا ةلوداابنالا
 املا والا يسلط لا: ةداعسلا رصمل لهوا يبا

 حابرلا جاردا ماودلا ىلع بهذ هيعس نكسلو اهايا

 فيصلا اذه يف فرشت نا لع تمزع دق تنك اذا

 ةمدعملا هدهل ةيحن ايكرن ارعش كل مدقا تح ىتئيناذ ةباتسالا

 ظ ةيلاعلا ةئيلبلا ٠

 ربا نيف ندا اننا اا لسرا اذه عمو



1 

 ( ةيقرشلاةلئسملا )باتك فيل ادب ىلاغتشا نم مغرلاب ين

 ركنا ناسا عبلا 6 هباغلل أسف ردح نو ىذلا

 1 0 دن ارح قتاالاقملا

 ةربطء لع ادرقفحزبس ىرصملا شيلا نا ىب لصتا

 ٠ شواردلا ةبراحل

 : نكمط) 4 مانالا 5 5 م كتم ا

0 
 ارا ىالسألا لاملا ةلغ ردم :تانح قلاش

 : 0 تيتت دقو . ىرصملا ك0 2 ايش هل ابتكا

 ريزععلا 0 2 3 : انيمتسم ةملعأ 6

 دك ةقطتن تربل ىح 02 01 سام وا ءاحام

 : ِق ردم هةر نسس>ح ١.42 ريم ةيل رب ك4ع ٍ ةيق رمش 0 0000 د دما ةجرت - حا .ةجرتم ةكرتلا ةثللا ةقرشلا ةلكسملا

 : ع

 دا كاب ل ن< باعك مجرتملل ءاح لوو 7 لاق ندسحا

 3 : ف هع 2 ٍ



 هسا 01 و ”تلوع م ىلعو : بتاكل 0

 لع ماع مأ بولشالا اده ىلع داهلا اذه ىف كقافرو

 ' ىرخألث اننو دا

 ناواهف رسال ةحيرص انتسايس ناب كل خرضأ لا ١

 رهظي يح ةعافد ينةحارصلا ىلع الا دمتعيال ةيضق ىفىاحلا

 0 د نا اقام ةعلعم نمو. عجا لما مامأ الج قملا

 انداح قةيكملاوةنكسلا دودح ىدمت ال ناو

 تانادجولا ىوذو قا لها نم ميطتسنامايناثانيلا من ناو

 . مهلك مهنايدأ تناكامبم

 دنع اهنونج تضمفاوو اهاذا تكن لا [ فدل

 ترضح اذآ اريك امنأ بكتر اندالبل زلكت الا

 !واهتلو لمعتلف ةزيلكت الأ ةسايسلا حم سرم ل اعانمادعا دهشم

 ةلرحو رصم 7-01 ل 0 نا

 8-2 نتن وعملا هأدق

 ني
 يع 3ع

1 



 _ طا

 . ةينطولا اهحور ىلا ةحيحصلا ةيبرتلا رود مهسر 2

 وكلا سرادم يف ممسارد اومتأ نيذلانيئشانلا بولق ىف

 مظلا روذباورذب مهل :ا ىتاكملا باتجاي لوقتالو -

 ةيليلا 2ك 1 0 ْن : نةيعدسم 2 اهحاتت ر ظنم انلابف

 00د نم ةعطق ناس دنا[ ك اح تينأ :7 الل اذهذ

 5 نونحأ مالا رابلا نبالا ونح اهلا نحيفامف اشن ىتلا

 نم اًئيش ظفح را وج ىلع م اوكبجو فدو را ماق فيك

 ناجح منيذلا نيينطولل مفادلا نكبملأ + كيسنج نيب هبشلا

 نم امهطبرت ىتلا ةريبكسلا ةلصلا كلت" مدالب بح ىلع زمراتلا

 مويا يلا ةرطل ب

 نم راتحالا قنعنل 5 .ال عماطل اطلا ناالا

 اهوا معانوعدن ى ٍجاازءاكن الا تانسك 0 سام لمعلا

 نحف كل تر د مك ممملع لبانيلعا داع اه هاي

 مسا اناعلا راك دونج و هيك 2 العو لمعت ودك

 رش اهتطابو رصمل ميمح ريخاب را د ماع مط تتاح

 رك كاع و ريطتسم



 كك ١ا/و قل

 افورصمو ا مثرلا نم عصا هبل ازمملا 8 اكو نا

 طل ددبلا اذه نمانلا بحال ةمالا ةحيصم هين
 !! 01 نهض لع ملا هيف 5 يذلا

 قع ىوروالا هادا 5 أ 5

 0 0 0 دئارلا تاك 0 1
 ءارقددع قوه اموره نم ددع 3 بوعشلل مليم عار

 اريثك ريراقتلا

 مو نئسايسلا فم اموورعي نم هلق لع رير امتلاذا معن

 مك اع وكت لالا ةقيمح لع ردم 2 ُف لكلا

 اهرادصا مدع نكلو تقو لكى املا مجري ةعوضوم
 الإ نوكت1 أني زدف ايرقدن مون 002 :ءال تقولا اذه

 امو رهاج أ دءالو زاكت ال 4 نحأ نكلا وهو اثادح

 انرسنألا ىلاثيل نأ 1
 0 نييرصللا نيب ا نا لولو زياكتالا نا 5
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 0 د هنالا ترج ق لدمج اهل ءيتساة ورخلا م

 ا الثم كل

 ا ةيماتدم اد دي او ةدوكتللا ضروادم لخدد نم

 ل در د احر تدار الو ىزالكتا اهردصمو

 ةراظن ىف نر انوص معمس الو ىزياكنا هجو نوكيوالا

 ! ىزيلكن الا توص الا فراعملا

 ا د ةادلابب د2 دل | تانكب لغدي نفق

 ىديملا الا رادع انش دج ' لو ى زياكنا ريغ اسيئر الو

 ( ركسعلا ءادغ نم اهو لوفلاو

 هنع الغ امم اعيش دم ال لاعجالا ةرالظن ىلع جرعي نمو

 ىنحا واى زيلكتا انا لاقل نالا زلكتاالا ءانيلا تاودآ نم

 ! ! ةءزياكنا تاودأ رضحتسإ نا هيلع طرتشا نمم هريغ

 ةحصلا ةحاصمو ةءديدلا ككسلا ىف لالا كلذك

 ! ! اهريغو . .اهريغو لحاوسلا رفخو كراكلاو سياوبلاو

 ىلع ىغم دقو وه 5 قاب نيدلاو اذه ىف ةدئاف ال لبف

 نفاع رشع 5 ن< ا ف روم 1 ىهو اتاك



 ا

 ني> نم ملاعأا ىف نورشني زباكت الا نأ : بتاكل لاف

 م كا لع اهويضوو دالبلا ةلاف ار مهما نيح ىلا

 كاد رضا

 تناكنأ دسب ايوروأ ةقث اوبستك ١ مها ركن أ ال من -

 ماقرالاهذمماهوبستك ا منأ / اهوب 0 | اذاع 0 2

 بيقرال ذا اهرشان اماعبساحب ال قرو ىلع اربح رمثنت يتلا

 ! ! ! هيلع

 ةعارز اومنمو تئارضلا اوداززيلكت الا نأ كلذ ناببو

 اورضو رصم ىلع هنم درب اع كرامكلا لخد دادزيل ناخدلا

 مالا اولخأو رطقلا 2: اهودخع ةيرش ىتشلا 0

 ةمالا كالمأ اونهريل فراصملا اودنقو 5 احا داربا رثكيل

 ةيلبع نيبداصتقالا لك رظن يف ىه ىلا ةنادتسالا اومنمَو

 : مالا لع رامدلا

 يذلا نع ماع لك ىف دادزيتاداربالا مر ناك اذا هنآو
 تداربالا ف لضفااو . اضيا دادزت تافورصملا كلذكف هلبق

 . تافورصملا ىلع لضف ربك أ هيفو كا هتركذ ام ىلا مجار
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 ات الا 54 ا 0 مويلا نييرصلا نا َّك 4 آ ةعق حل

 اذه لوقل ةرملاب ضقانم كلوقو . هلبق اوناك امم ىزيلكن الا

 ! :! ضعبلا

 اولق نأ مهتثداح نيذلا نأ » : روفلا ىلع مجرتملا هناجأف

 كلمن نمزوشغي ءالخد اللا نطا ف لع ايوسنل ا ْ

 مرجأتسا ءايرغ الا ةَقيمْللا ىف اوسيل مو نويرصم مهنأ

 ةفيط نممبف نان رسم ا واك اذاو ا ممسأيس 0 زياكدالا

 ةفيظولاب :رطولاو ايندلاب ةرخ الا اوعاب نيذلا نيفظوملا

 نامزلا وحع 0 دب الو ل ديو ا ا

 يل للا م 2 00 كَنَع 0 نا اووثب وأ م م مرثأ

 ةنايحلا 3 0 0 نيف سد زباكن 0 مهسوؤر

 ومار م م اوضق ىم نينثا هال ءادعا كلو

 نموت نأ ا ىه مك ةقيفلا كل لوقا ىب 1

 : رارحاالا نيينطولا نم 6 نم لشق ب 3 3 وأ 1

 نوصفمت مثذ لالتحالا الو كلل مه ةقالع ال 0

 ا افرح قىم ةلومدس كياع



 ا

 اذاشلا ةلاعة دعست[ سم تحيص | اندالم نأ نو

 اب قئاللا اماكم تذخأ دق رصم ىرن هيف اموب نأ مع
03 

 لب رئاج روج وا ءاظ 2 نم هيفوكشت ال م مالا نيب

 ةياهأ ةموكح ماما اهتاوصا مفتر ىتلا مالا ا 00

 داليلا قذارص ةفذ ةدايق نسا

 مأ ور عيطت ا 18 تادنجو هل يذلا لخرلا نأ

 00 5 0 نأ نود راهللا ةعئار ىف حد ةَربرَع

 لتصو مدقلا هيلع لاط ىذلا ىعرشلا ريغ لالتحالا اذه

 تحناذا تح تكمنال غابلاو سشنلا راوخأ سس ديت |

 ةودسالا :راغلا هنال .. اتهانوفا ىف انسلا تيصع اا

 قوح اهركتت تلا ةينطولا ةمصولاو انيف ماد ام انيلع لجسلا '

 50 ءاد ام ناطوالا
 زكذي ىرصلا ىلق نا تتعلم تاجا كل كن

 قنوكت ال ةداسسلا نالءالخلاداتمت مة

 لالتحالا قنؤك ال.لالتتعالا ناك

 ىذلا نيينعلا ضي :ناد :لاثو تنل هل



 تفك 42 /1 ١

 00 00 )كو ام ةرجاطلاةيماطلا ةلوذلا نداتو اهللصف

 ل قطصم اان ةنس راربق ١

 -- جوملا عم ثيدح

 ا ةيوسملا طدلبحا ريدك الا ةريرح تااعم لباق

 نو ىف الا تردحلا امهنب رادو ةمصاعلاب انزادن مجرتلا

 ا 2 قف ةركلا ةدنرطلا كلت رش ةزيقك ةيرصم

 دي رد: اذهو اروى هس

 0 را ةساؤبلا نارا ن نرعشي د تاكا د

 تودص مهل دع و كراتسالا هك ارض دج نيرعلا نأ

 ؟7 ميت اده لهف . الد مش

 ل 0 ةراغ اده 0 0 7 31

 لداعن دوجولا يف ةمحر ال تلا نونلا ها ل ب

 ا ا



0 
 ُح ١ ثوم ةلكسم ن 1 ردلا اولمقتل برملا هده ران انولعشا

 ةلودلا زعو كرا اوفاخ هب ! اًسرفا ىف ةننامعلا ل

 1 ةيزيلكت الا 3 ودلل دودللا ه ودعلا ىب لل د ةدأ مالا

 ةيقرشلا رصم دودح لع لقالقلا ثدح 3 هيل امعلا ةلودال

 ناد ولا دادس 2م نع هنزياكت هلآ ةبرصملادنجلا هيف

 ضيبالا مهنم عيضيو ةيناملالاةسايسلاخف يف نوعي كلددو

 زيلكن الا نا لع نوت ابوروأ ىف نييسايسلا رابك نا

 ىتلا ةباغلا مهغوابا ةسايسلا ملاع ىف اديدج مو لك نوقاخ

 زياكت الا قلخم نا ادجلوّقعملا نمليديعبب سلفابيلا نومرب

 .! ةيلعلا ةلودلا مسج سمت ىف رخا ايش دتلا قوما

 دوت لاو ةناملالا نيتلودلا نتاه قضاخ نإ“ ف
 2 * ا

 فعضت مب اهادحا ىلع ند ةليغم ةمعءاصهءفن ال اريثكانديفي

 فويل ع ل او انمز 2 ُّق ابكر تتو 7

 ةنابص 1 امجاو وه تماق دق 5 5 منا هقومح درتسول
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 نأ مع . 7 دونما صاصتخا نم ةرملاب نكي مو ايعرش سيل

 حتت ىف اهعايتا توجو ةيريلكت الا 3 ةءاقملا تلا عرفا

 ك1 113 ليتل ةويس قاوش ىذلا لمعلا اذه 9 نإدوحلا

 0االل  اداعالا ةئار و زككألا طابقلا ضع كوش

 ىنكيام باسح ال فرعيال ىذلا شيلا ةينازبم ىف ل

 نو 62 ى 0 ةطروالا لل

 الةباغلل ةسعت ةلاح ىرضملا شيلا ةلاح ناف ةلمججابو
 أماظنو ادادعتسا ةيروالا شو ملا لقأ ةلاح ىلع اهقيبطت نكع

 ايملا ندرطا نم ءرج وه ىللا ىر دلا نترلا نا

 هماظن نأ نع الضف هنال برح ىأ ىف مويلا ةلودلا مهنيال

 ناف نوريثكلا لوس اك فورد 2 كي ذلكا ماظنال فااع

 دهد اذا ةلودلا شح لا هنايعا) نودمسنال ريك الا

 . كااذيلا ةلاحلا

 7 نيب ةريخالا برحلا تران هيف ىذلا تقولا نا م

 | هيف وه اانع الغتشم ىرصلا شيلا ناك نانويلاو ةلودلا
 7 نيذلا م زيلكت الا سيلا نكلو نادوسلا ذادرتسا نم 2



100 
 لع اولحس لوو هلك ءاعلا نم نلورخس ا زياكنالا

 َن خسراتلا دو َّى ا راع دوعولا قف نالخالا اذه مهسقتأ

 ا كا ا هفد 6-2 18 ىح اعل ا

 مد اةلاع رست لعدم رد ىذلا لثلأ نإ يأ ىبا

 3 نكي ل ل ناش نم نكي ملاهف همانجتساو صرف

 ىتالسالام اعلا ةلعءارق ىلعهصقأ -امناجاروكذم

 (ةايرتدتك رابجلا لجرلا كلذ نشيللا ستر سسل

 ممل 0

 أملف راطّلايلا لينلا ءىطاش نمتانييعتلا لقب طروالا دحا

 دئازا بصنلا نع تيسلا صرإل تأ ىرصلا اس

 مه, ريل سدئرلا ىلا مهلا- اكش هلاجر نم ريثكلا كلهأ

 ميظعلا ن نءدتمملا ىزيكالا سب 2 :مريغب م4ديتسو

 ١ رلا تمالاف ىنالاهرسأب ةظروأت ا هنفتك

 ( لاكل ف هضوغ ذجن دنا 6 ن٠« توع نمو نيب الملاب دعت

 نمتغلب دقةدشلا نا ءارملا كرد. هريغولثملا أده نم

 ىغ# لدعلا نا عم ةوقلا غلب « ىنوروالا دئاقلا اذه سفن ش

 اذبك ل معب كلاب امم ذوفنلا بجاو ل لكى رييغتلاو ليدبتلاب ٠



 ل

 ىو ةيديدجلا ككسلا ءىشنبو 2 أ رح نمو رح كار نم

 عاج قاوفو دم دش هنم بالطيب ةلمخجا 1 تانكشلا و رطانملا

 هلانمب قرع 15 مهماسجا ف ع هصاصرب مهاتق نذلا

 لامح و لعافو ءاتوتاريودادحو راج قرصا ىدنألاف

 ةهطلتس تحبو تادوشلا ةرارح ُّق كاد 0 ىدنحو مادخو

 زياكت الا

 ى ةيبرحلا ةراظن قظوم نم لم فظوم ىرخأ

 7 داومو سبالمو ءاذغ ىتحنوام# ةيرصلارك اعلا نااندالب

 ّ اهولقنل هبح نم خلا ذولا ا نيمفارأل ه1 د

 777 ةيندلا ةروصف ,مدلادابءتساأده دعب لبف. ةرحا ةيحلا

 سأل ابءامحر ماعلا وندم مما نيعدملالوازءاكن الا نا

 )0 50 ايف اوتيل آلا رص اواخدام مهناو قرشبلا

 اوذخلا مهلا ام 0 ثيح نم نودوع م نفل تبتتسإ تح

 7 نوزكمت زكعدالبلا لخاد نمالا تتسأن ادعب ةنرصملادودملا

 ' طوروأن طال ملت حالوأء) اللاب ةبلاطلا مهتقياض الك هيلع

نك ممامرح اهءارو كر
رفلا نضرأ 8 ءاعيلا 

 1 نا اللا : ةعا



00 

 حال الك ضعبلا ناكم ابضعب لحن ماسقالا هذهو

 ! رييغتو ليدبت ءاسؤرال ٠

 ةطروا ةرشع ىناك شيلا ين نا نآلا عبتملا ماظنلاو

 تسو نبيرصملا نم ةطروا ةرشع ىتنثا اهم هدايب ةيريدم

 001 0 لع دجو الو نيينادوسلا نم طرواأ ش

 ةطروا ةرشع عيرالا اماو طق اهنم عبرا يف الا ن ور

 ! زياكت الا طابضلا نم اهئاسؤر ميم يرخالا ١
 سّئر ةرملاب اذ دجو الفةيجيوطلا تايرطب كلذكو 2

 كلذكو نيب رضصلا ضعب اهنفف ىراؤسلا تايالا امأ ىرت

 شرما عورف ةيقب
 الا هسيئرو ىدنجلا لفتشيال ماعلا شويج لك يف نا

 عضوو قدانللا رفحو نوصخاو عالقلا ءاشذاك يب رح لملك

 : رصم ىف لاما نكلو هعاوأ لكي ىركسملا مياعتلاو ليقا رعلا

 نم حمرتسيل هتيمار يرصللا قدا عض امنيب هاف كلذ ريغ

 01 غلاةلعنلا لامعأ همدان هب ةقوح ةيقاووأ ضن لمع

 .داوملا مزحو ءاذغلا ناك 1 لفيف عرلا يطا ول نم.
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 تكتشا ةريثك مئاقو يف سعتأ ا نوب ا ف روثددب دا

 هشاوأردو هاها 6 نادوسلاب ىش تابح فو -

 ادد هم رغ ار نمد اده زلكنالل 7 نادع

 لع ادصو دقو ىدنح فإاا نبرشعلا زواحتر ال اديدح 0-2-6

 ال مهل نول لادن :أط ريل || طايضلا ن ”ارلا ددع هسار

 مهلابب رطخم ماظن لك اف نور ةرصم ةيرح ةسردم

 00 برأ نوف لونج نرهاف ةدكاسا ا ووكل 3
04 7 

 | مدالب كك لع اوروا مهنمتا 0

 : اتدجلا ف مزالللا هير ئىدعت د ىدذلا طباصلا ناف

 . مدارأا ن< دعم و ىئاكبلا هبل 2 انشي حلب ىزيلكنالا

 >0 هن عمسن ملام وهو . كانه هيترم لانا ب رهام اه

 ! خراتلا

 ٍ د لالتحالا هام لك ل ل يرد سجل

 : 00 قرعدلا نادوسلا ىف مدق ايف عزو 0

 ا رضع ر ءاروهتو انا ارك رمو ىف رغلا 6 اد وسلا ا مينو

 ةمصاعلا ةز ؟رهو



1 - 

 قهرا ن وكيس هلا رصم رغ قورضم اميل ل0

 ىهانتملا هنيلو هتاخ ثداوحلا _:ركلو هتبودخ ىف هفياح

 ههاج نم اريثك تف.ضا ادهز نوكن تداك لا هتيطو

 مجرم اوجم نيذلاو شبحلا ةداق ءالبج اريثك توقو

 اوال كلذ قمار لع نك قرصلا شيلا نأ كلذ

 لعا وناك مهنكلو لسابلا بورحلا ىسكرشلا ريصتملا لولا ١ ظ

 ءوس نمو دنملا ةسايس اريثك نونسحال نيذلا نه را

 قرف ءاسؤر مهب 2 دجو نأ ريدم ظح ءوس نم وا مهظح :

 دئملا فوفص ميتج رخأ لب ةيلاعلاسرادملا مهجر مل ةيرصم

 كئلوأ ىلع ءال ؤه قنح دقو . ةفرص ةيرصم ةلالس نم مو |

 ةروثلاى لا عوزتلا ىلا ىدا امم مهذب ىسنملا ضغابتلا كبتشاو '

 .. رصمل زيلكن الا لالتحاب اطوصف تونا تلا ةيبارعلا

 ةينادوسلاةروثلاه يفت ناك تقو ىفرصم زلاكنالا لخد

 تيك تفرءواهناقلح ةيزيككد الاةسايسلاةسكجلا نا

 طاسبض نم ىرصلا شيلا و ف ىأرف . اهييمل ريثت ظ

 اورمضام ,كلمتدقو عدلا انشيج نم ىقياماونغي نأ زلكنالا
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 قسالا ودللا اشان ليعاعسا مك نمز ىح ةددعو هتءافك

 عجاري نمو . ق رلا نماوظع اغلبم هيف غل ير نكح لاق

 هيفاومدختسا نيذلا فاجالا برألا ناكرالا طابصض ربراقت

 ددع غلب دمذ هددعو هددع رادعم 5 ةاريغو نوتس ا 6

 دونجو طابضلا فصوطايض نمتاقوالا نمتق :ىف هلاحر

 زارط ا زارطلا نمتهددع تغلب © . ةمسن فلا ٠

 عا هيجنح 1 ندع أت ام رغم ناك لعاب نال

 نيوروالا مدختساو ديفأا باحتساو نوفا فو نفسلا

 17 »و | 0 ٠

 '”' اآدصتفم نارك نأ 0 لحم وهو ديلا ترد

 ديلا تاذ قيضو نيدلا ةلئاغ ىفعوقولا نما

 0 هحياحلو ةئىراشل ودك عم ليعاملا ناك ولو

 أاسا ىلع مثاق ىلام م اظن عضو ىل - لوع ةيبرألاو

 ناك امو ل || يلالا ضرملا اذه يف تمقو دالبلا تناك ام

 اه تحب ىهذلا طدغلا اذه هنم لخدب ابا دجو ىننجالا

 !! لاعلا ةردانلا ءائسلا

 0 يا 53 !ريبك اكلم ىلتسا دقو قيفوت ءاجو ليعامسا تهذ
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 ةياعلاةلودلا ىف ةوّملا ىرياصلخم السم ىتفصن ىدا"وف وو

 < .اتار لوح فاه الاو ابتسم ىف للا

 دخلا نتاع لع دم ةذم قش ال ددع ماب

 ارا داوقو تركلا نيطاا 5 نم هل بلج دقو

 ماظنلا قيسنت ف عادبالا ةوقو عالطالا ةعسب او روشان يذلا

 دل !ريبسلا ىف رفلا تيس لا وا وهلا مهنمو دونما سيئرتو

 ىسارقلا انشان ناما- حبصا و همسأ ريغو ل ظ

 نكلو تاوزغلا ضن يف نيا اذه لع دمت ذف ٠

 ىذلا اشاب مهاربا هنبا وه اليوط انمز هيدايقب رشا ىذلا 0

 يلعاعيج نروخرؤاا ىتادقو اريضق انمر رشف كل

 تجاهىتلا ةفلتخلا ةنمزالا نا ريغ ةيدنجا ىرصلا دادعتسا

 م هدالب ىلع ىنجالا ءاليتساو ةيرصاعم ةسفانم بح هيف

 اييطءاسوؤ رم. ناضف ةماعلا ةدايقلا لع امرا 00

 لتتم ىف سأرتلا ظح هءاسذا كل ذك توك هل 0

 ! مايالا ٍْ

 ٍِف وهاك شياو نيب ودحلا راودا ىلع دم دعي تءاج

2 
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 نءهتلع ءارتل حصفي نا هيف هلأسي ىالسالا ملاعلا ةلع ريدم
 رمصم ىلتخ عم هلكح غلمو هدادعتساو ىرصملا شيملا ةلاج

 ! هم رعتام هل ندكف

 0١ طاخازا قفرشلا ىمتم فرش ادخا ىا»

 ا تاخ لو وس رولا ورقملا ةللاهذبك ىربك ةلع

 انتنامص لع رهاسلا |: نزوح نءمفادملا هن ال داليلا تح نم هأ

 0ىرشلا شالا رهو ىلا الجو ةنارأ لماحلا

 'ا تح دنملا ماظن ويبرالا نوف املاع نكاإل / 5

 ةديدلاو ةعدفلا هلامعا يلع انه ماكنا كلذلو اميققدافصو

 رصعلااذهىف نيغلا نم هقلسامو ضراتلا هل هراطس ىذلا هرفنو
 0-0 ةلاينالاو ةندلاو قرا تالك هه ترج ىقلا

 ريدي | نم نال
 أشاب ىلع دم موحرأل همظن ريبك شيج رم ىف 3

 ماعلا ف شيج لوأ 0 7 00 ةلئاعاا س

 ادالب لعيد“ هب ازغ دقو لسابلا ىنامءلا شيلا دعب قرشلا

 قاجشا كرام ابضعب ىرك ذ ىف نال اهركذ دوا ال را

 ! كعل ١ قوطلا نع ءا



00 

 ةييكح ةئرر بلك لماك قطصم لاما لا ككل
 هدالب ىف هل ناو خيراتلا هركذ ريبك ىأ لامعا نع سال

 يف اسنرفءانبا نم هنأو ماظعالاو باجالاب ركذب ةيبصع
 !! "ىأزلا ى ةفالاو لولا ةدشلا» ريغلعركت نكلو ملا

 هدد رج اوربتعيال نأ هناوخاو ل اماك قد نم وجرو

 ةقالعلا ىلع امنالكر ثؤت ىتح ةيواسنرفلا ةمآالا لك نابرول

 مهاو'... نيتمالا نيب كلا ةيلل

 00و وح رلل ناك ىلع اين "5 5

 نو رضا نصي ىلإ تدسل أ وهو دحاو نمد ةفاتشلا

 ىهو دير“ اذا فيكف املوق كلذ ىلع تنبو ةدشلاو ةقاما

 نا الا ! اهسفنب اهتمسرىتلا ةطملا هذه نعجرخنأ اضيا ضعب

 ' .... ليلد يلا جاتحمال رهاظ قا
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 نيسمىد ادم 0 0 باتك مجرتملا 7 درو



 برة١ 

 ىساو ىرادتعا كح وسب اولضفتت" نأو « انف ويضل ءام 0

 « لماك ىطصم داو

 :هبرعت اع هيلع تقلعو باتكلا اذه نايرول ةددرجترشن

 ودام 00 !انلسا م نأ ىرصم ليلو نماك قى طصل دك ويد

 اناو يزياك | ط9 ف اشناع نك اعز لإ ايزيلكلا نكي و

 عانيأر انكلو نيبرصللا ةمارك نم طحلااهتلاسررشنب ان دصقام

 حابص جم . وجم مث لب عفان دحاو لمعب 3 دالب لح اوفرتعل

 ةداع ديال م واظملا فيعضلا نا عم ةدشو ةوق لكب ءاسم

 !لدعلا رك دن الا هنع 0 مفر ىف هحاجنل ةليح

 ىزااكت الا لالتحالا لبق رصم قاليلجالمحانلمجاتنا رن

 ةموكحةبانمسلط,الو عوقولا ريثك ةسايسلا طخ نكسلو

 هزنا ناةسايسلا بيلاسأو ملعلا ىف !هئانبا بعل واع نكات

 25 موا ىل ند تا وفشل ةاو رم قف طوتسلا نع

 م.م دوعو | نصت ىلإ لعو ا رثك ني رصملا باننا

 د ل رهاوجو كلا جاتب ىلحتلا ىلا

 3 كب ةدؤتلا ممناج ني انو دعاس نأ 0 لأ اده



 ظ 000

 مكتينطو 3 اذ كال مكاف كلذ لك ملقا ا

 0 لو 0 تت 0

 قب داعلا اندط هو مكتمو 1 هشا.سقورخ انمتر الك ا

 يفةايأ ا " نم 0 اق هع ركلا -- ةزيزعلا انتم نيب

 0 عاسنا ىلع لانا

 ادق تكل همزعلا ار تنك ول دلل تا

 ةينطولادض ممروجأمو ا تم

 قةينطولاو نطولا ةمارك ناب دح ىا يللا ىرتل نيينطولاو

 لع نيقفاتااو ءالخدلا لالت>/الا ئرتي دح ىأ ىلا . ادالب

 ىرشلا اهسيثرو دالبلا ريما وحه
 ةدذا كل تاقل .هلمت امو ريمألا يداه تتااس لو

 صاخملا ناطاسلا ةلالج قيدص هنا زياكن الا رظن ىف ديحولا

 ىزياكن الا ءاهدلا ديرب اميب هتيعبتل مرتحلا هرماوال عيطلا هل

 ( هللا ردقال ) رصم ميضت ىتح هيلا همْض

 م وجرأو مويلا مكان هبتك ااماذه

 ايدالب 86 رارحا 0 اهودنم لا هقداصلا ممينطوو نبي رسصملا

 هقادصن اوقثت نا

 3 ا ا اديس سو تدي #0 ل ل سس يسال ل ا ل الا لاا ل0

 7 , 57( كمل < . و كل 2 م ل ا



 ا
 ا

 طا "١

 انيلانادوسلا اومضي مهاو.هبابل اورحهوهروشق اوراتخاو

 ا لم ادا ت رد نيو ةحف ف اءامد اولديتسا لب

 نادم نم 0 ”اكم هتغ "لاق ىذلا لماك ىطصم اما

 نواهو.ال زياكت الا نال دودرم لوق وهف اصلا زياكتالا

 0 ما فرش عورك ذدوم,ةيرط يف اوفةيانبيرصملا

 ! ! مهم ماسقا

 لا ناركنو ملا لعانمع ىن لعارلا نا معن

 ل الاوس كلام نأ لع ىرمل مما كلر
 ذودمتالو .امؤل ؟رظن يفزاطوالا نع عافدلا دعيا »

 « ةيايخو انيح هئع تكمل

 هجو ىف منَق دق ةيسفرفلا ةمالا ءانبا متنا متكاذا

 منال م ىهو تارم 2 ةفوؤرلا ةءاهأل | ؟تءوكح

 امءاج ةمأ مايق موالا نم نودحمن فيكف ابماظع 0

 !!! أمف ةعماط امنع ةيبتجأ ةطاس نم ماظملا

 3 ومات ملأت و نورعشن اب رعشن هكا 0 1

 ميسلا د 2 داعقم 3 ها مااا 2

0000000000 



 د88

 ةماتلاةبركلا زياكت الاىطمت نا ابوروأ لاس وه كلذلو

 3 طال سيف ةججا ا املاع تغرم الا تح انيداتفف

 0)») ىرت دوا ل أ ل

 در عام ارش ملعيو هبانيلع كا ع را

 ىرت نيعلو رعشب رهاط بلقب لصتت ادب. نرال زيلكنالا

 لمار اذه دس تبتك ام اعناابيم “لعل ١

 05 ذم ناكس ع ٠اواخد.نييلسلا لك 1

 نيماعمو نيسدابمو ءاطا نيب اماع هو ءايلعلا لويسن رفا

 ةكلمم ايقيرفا نم اودجواو سراودلا ملاعم اوماقأف نيبلامو

 . ةريبك ةيوروأ
 تقبسام كل حرشأ نأ تدرأ ول ريدملا بانجاب ينا

 5 ىسعت تام نا ناسالاو لم لاب ابوروأ مصاوع ب اغا ىف هتحرش

 ىف اميعلا ىلا نشرات ةيلمخ كيلا لوا كلذلو امةاط قوف

 «رمدم رطخ» ةلاسرو ةيفارغملا ةيعمج ا هعامب ١845 هةنسرخاوا

 اولجوانلاوما زياكن الا ددب فيك نوفرعت اهومتأ رق تم لعل

 ا ر٠ ةليضفلا اوفسو ةيصوصخو ةيمو م انود ةمالا



 ل ١ ه َ للا

 !هبب رعت اذه اباتك ابيلا كك ةدبرألا

 ؟ لة ةنس رباربف © سما

 نابرول ةدب رج ريدم بانج

 ةلج كلدم رج نم ةريخالا دادعالا 0 ُْف تار «

 ىزيلكن هنأ لالتحالا ريبك زيحتت تدك نيبر صم ا نيينطولا ىلع

 دانك املو . قلل نم ةحبم اهاع تسبلو هعابشأو

 او رطاذار نرطم :اوةفيرشو ةرح كثدابم نأ

 ةتيتحلا ةمدخ اذه ىاتك" كيلا لس نا دار ةاراسسا

 ىلا متبسن ىتاوكأتم هف مترات ىذلا نول ىف ءر شن اجار
 اعيمج ىنطو ءانبا كلذكو اهنع سانلا دعنا انأ ارومأ جف

 دال ع نعل ناو ىرعلا لما مرت

 داتا كرا هتلاقم ف يعددو ! ليه نفر ماثل و

 رشنو نادوسلا انيلا درو انتيلام مظنف انيلا نسجأ ىزتلكتالا

 0 كا لماك ىنطصم د انيف ىحاو اننيب فراعملا

 0 اعملو 0 رك الا اهجواسن هدعام كلذ

 الداب: ف ةزوثلا ران لامشل لع لفعلاو
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 0 )ع لادا : رصملل-ر مهم )) هي ىنطو كلي هنأ ا

 موعمو راح ا دادع هلع همسأ شفنا ! نم مهمش أعم ع نطولا ءانا

 )» نيارشلا ءامدب مو بوأعلا ءاع هتك نم

 5 اضنا انا دقتعا يبا هرواحوهو قب دضلا نهد لاف

 هش ا تل ا لع اذا 5 5 100 لالتخالا هم مضاو

 كاتو كش هللا كرا أرسدم هتاو>و هتزياكنا هتسلاو

 هدنع نم 2

3 

 مب د

 ةلؤملا ةديدنشلا لما كت لالالا نيا رحت تيِفاق

 ادا تلف ةيوووازتئ ارح ىلا اهاودع تير

 اريثك نييبروالا فاخأ امم ةروث ىلا ةوعدلانموحرأل نابرول

 الا نع مزعو ىوعدلا هذه بذكي نأ هللا همحر رطضاف

 ل نفل و ةقرشلا ةلكيملا تانكي لست ناك كارل
 كات ىلع درب نأ لضفق لبق ن ع نلعأ م6: هرشنل ةيشن



 وال م

 نحف .مدع ن ايذدح واو: عوج نم انتعيشاو . ىرع نماء.

 خالا 01 اواو طل ولدا عدم لب انه اعلمااجلل

 ال ]  رورقلا لها نع اوسيل نرضاملا زيكشالا ن

 ةميمذ ةياغ ءارو ارما ءامدلا ةلاسا الا مهتيغب تناك ام 0

 | دوجو مدع ىف مهبح عم مهنا دقتعا لب . توتم عمطو أ

 07 لاجرلا ربظم م رهظ نمل تح نورعشي نيقداص نيينطو

 ناعالاو دورعلاب مركذو باسملا ميشقانو
 | نوءيطتسيالمكلودوجؤلا نم 00 ودوراعبط مها

 7 ديعولاودددهلا يوس ةليح نم مدنع س لو دادس كلذ ىلا

 3 ميعنو مهلظت ءامسو مهلمح دلبل نينئاملا همر ا

 1 كرت 1

 ع مهل لوقت نا هيخ ال ى ردم ىنطو ةيصو كيصوأين

 ٠ 0 ي رسةناف ىتطولا روعشلال تق يف مهسفنأ ١ ودهجال ن كَ مهتيفل

 7” نم اساردلا ىددلا نأ معاد. ند الا 1 للا ئرضسو

 فا نممهس وفن يف لعف - :لا ىلع يقلي ةينطولا سورد

 ” ام اولضيل ناطيشلا تدب ن٠ زياكت الا اهريضحتس ةبوعلا



  ١منإ ل

 ريكلا م ظعلا لمعلا اذهل انّمفو نا يمم هللا لأسا

 كك 0

 . 0ك "» 01 قطصم هيه ةنس ران +١

 اننا ا

 نويعلاوداصر الا وثب ذ|ماند[لالتحالاٍتراتع تكرح

 سيساوجلا نم شيجن هناك رح اوطاحأو موحرألا نكس

 قد ةيرون ةكرخ نأ نيلحلا اومفاانمم لكل

 « ىل١اك ئطصم » وه اهف نابشلا كرحم ناو رسلا

 لاقو امو هيلا هب زد كل اب اود: نم عر 1 ءاح

 كوءقويل اك ارشا كل نوبصني مما ىروس نم تعمس ىنا هل

 يبق سرتحأت كريم لع رص” كتم مي ترا

 قيدصلا انت يتاح اذ ايلا ِف موحرما ترف

 رك ق واخ لك لع مح للاوهللا قاخ نم عاياو اتنا » : مهلا

 لباب فارتعالا نال ٠ هدالب بحي نأ ميشلا ىلاع تافصلا
 ف ىف .انعم سد مهتلعف م ريذ ا ليمج كانهسيلو ةليضف 3



 ونقؤ 

 ود أو ريك اغلمم مهس وفن نم مجرتملا ةحم تغلب

 هرادعاو ةصيفل ااممتتكم الك هلزنم فهنوروز ةعاسلا كلت ن

 1 مماسلو تفاكلأ مهماقو ةوجرملا ممابقو 1 0

 . ىطابلا

0 

 قطن داكن ةايحلا 0 ل كعل موحرملا سفن 2

 7" ءانبااهف ىبري ةسردم سيسأت ىلا ةتبانلا لاطبا ةافش نيب نم

 ظ إ هش لاق انك لاح 1 هندأ مه لع ةمالا

 '0 نامزلا دعس نا ىتا ززعلا الا اا

 ا اهلقصنل لوقملا وسناب همي لعراد ةيلاغلا اندالب ءامس تحنميقأ
 ا ٍك دع نر مهدع ديد 3 يح 1 امنيحنل بوأقلا 0

 ريصنلا منو مفادملا معن مرنم

 ١ "كدب ا 12 دووهشلا ذه عي : كلو

 00 فرقكلا هم قا تام 5 5 جاي 0

 ميلعلا رداقلا ناحبسف بولق اهولع' ال



 ا

 تقولك ةسول نم بذءدوسألاف .ه رهثس# ا هم

 ناب داحالا 1 توجو ليحتسإ ا و رورغلابو 8 02

 دا الا اولسحاو .”نيمصلا نياه 1 رتسلاف سلا

 جات ةفيرش ةبغر لك اوةقحتو ملام الك ارحم مدئار ٠

 ك؟لومت يف |
 وودس 11 مكسقتا لع متذخأ لق منك نا منو

 0 ءالعا 1 0 را ل 0 0 سايعلا :

 امذ داحالا اولعجاف لامعالا في رش نم هن وتأتس ائءداللل ا

 0 مكلامعأ ا مكلانا نسا

 مكعم ىالكاج مخآو ةيوبحملا ىدالب ءان | لعامتلاو اهاقنتأ

 ها.. « زيزءلا نطولا ةءدخ ىلع داحن الاب لمعلا : ىه ةليللا

 هعاملا تود تح هباطخ نم ةلك 0 مجركملا اا

 نع أَمَعَر عدلا نيلماعلا ناكل دبا تا رق 8 بود :

 ىف شي ل طر ةلودلل أهرك ةءولملا زياكتالا سورد

 اعيج اوناكف عامجالا أده يلا مداعف ىنطولاروءشلا مهمدتفا

 ابوس ارشد



 ل

 2 ةفسالفاوراص مما مهسأرد اوعا 2 صاخشاالا ضعب نظير

 7 نونو بتكلا نوكرتيف رصم ءالع ربك او رصعلا اذه
 ١ ةحيصن مييلعتسيقلا اذاو اوماعت امم ايش نوءجارب الو مولعلا

 | هتحيصأ أوربتعا ءىثل مهحصني بتاك مهل بتلك ناو اهودبن

 7 سانلاضعبذا | ع له وضد مهسفن ال ال ممريغل ةبجوم
 0 5 2 9 : 00 ١

 "هنا ) لاق [! دخناو هقداص 4هدحبصلن دئارملا فى أرق اذا

 « ةتيم ةمالا نكلو قدح مالكل

 داسف لك بيسو قاّقشلا لضصا وهف رورفلا ,كنذخاب الف
 ْ مك رآه ذنو اولشفتف اوقرفت الو

 سوفنلا بيو تافصلا حبقا هناف دسملا كلاذكحو



 ب 0 2

 0 غم ةزاتمل سرادللا .ءاشناب لمعلا

 اهرخأتو اهمدقت ةمالع ةموكحال ةمالا جايتحا ناو

 ابسفن ةمدخ نع ةفيعص لمعلا نع ةزجاع ةمالا تناك الكف

 اك له ع نم ةموكحلا هحاح دشا تناك اي

 اهروُماَو اموؤشرب را كد . لعو لامعالا رايك ىلع ةرداق تل

 06 0 0 هرب رع عا 2 جايتح ١ الا ةليلق تاك

 01 ىلا ةمالاو:.ةداراالو ةيغرةمدل

 5ع( ريعل ا[ ددكحو 5 لمعت قل عيطتسا ال | 0 امسفت م

 هنوٌؤوشةلريدب ىص 5 جات ملا نلفطلك هاه 1 ةموكلا ْ

 الأ هن رتللا تناك لو م 0 ريدب ىتلإ ةمالا اما

 جراخل اولخادلا ف ةلودلا ف 0 4 ماعلا . نمالا لع ةظفاحلاب

 ىصولا نع ىنغلا كاردالا ما اتلا ديشرلا لجرلاك يعف.

 جاتحم ريغ أوق اديشررك :طو ل 5 زعالا اهنا اولمعاذ

 فاجالا نم الو هثانا ن< ىصولا

 نيميظعن. ودع ززملا نطولا ةمدخ لمعلا ىف ركل نأو
 ١

 0 م ور اهو لاتتلا دا الاتق مكي 2

 فر ا



00 

 0011102 ا الام ةيطو ذل هلا هناا 0

 001 راسم ةمالانا عم دبر فيك اهريستو ءاشت ثيح

 ما لاحم او ةماد ةدارا اذ

 ىرت ةيندملا ةعساولا ناطاسلا ةوقلا ةميظعلا لودلا ىهاهو

 هيديدملا كيسا تك ف5 ةنيامألا رك ابق مالا
3 

 ضعب ل ىرد ل ءارقالا نم كانه يح ف اغا

 تاعورشملاب ةمئاقلا:ةمالا خ ها | كك

 0ك ترام ةهرفا نم ادذاب ترمتسا ةدرثلا

 بوءشلا يف طاشنلاو 0 نقلا ىهدارفالا تاغورثف

 ودا يفور و اهنا ةيدلا تسكت فلا ى

 ا ةءاسلاو ةراستلاب لاتسشألاوةرطساةاملا الولو
 رداخا رامو ةيبرغلا ةيدلا تماق ام اهظع ارش امهم لاغشالا

 دالبلا لك ىف تيأر دقلو . برثلا مدقتلا اذه ابوروأ مت

 أ ىي
 ميلعتلا روماب ماهالا مظعأ تاموكسملاا مامها عم كلانه

 00000 1 درت اهدحو تاموكملا لع نكرأل

 0 2 34 ِِء 3 5

 ماللاؤ يل هدب دع هءاها تت انوروا 0 او لا

 ا

 هل ل ان يفد -

 300111171 ]1 121012 ا ا

 ابا را هيا بأ

 , اجا

 اهل >2



 ل نتي ل

١ 

: 
1 
31 
: 

 ا ١ د 2

 ىدّسي الدار فالانأ 6و نافرعلا راوي 0 3 لدا

 دقمتال ممالا كلذك ىلبللا مالظف الا ممتعتمأ ىلع صوصللا

 اذا الا ةعرشلا قمح سدقاو اهقوحوو ويل 0

 ؟نكعالعلا كشالو كااملا ةلابملا مالظ ىف ةشئاعتناك
 0 اذا الا دا ثرالا قح اهداشراو ةمالا رب ونت, مايقلا

 8 ع د وسلا 00 6 ةامللا ف نيش

 نوف 00 11 0 1 الا عال
5 ٠ 

1 
1 
 هل

 ةمدخل ملعزت يت هلا نهو ريا لسا ية
 ردع ة دفال قلآ نمو افرتخأو مدحلا 2 تم 1

 اءزغو اقرش 0 واو مطولا م 00 31 اضف

 لمت نع ةل وس ةموكسلا نأ نييرضأا نم ريتكلا كي
5 0 0 1 6 3 1 | 

 نانا هد رتل نيرا: اودي مه تسلك نافدالبلل 2 15

 1-0 فق 5 0-8

 عورشمىأ مملعتضرع ناو.ةموكملا بجاواذهكواجأ

 !! ةموك-ا صئاع+ نم اذه كلاولاق هينبو نطوال ديفم
١٠ 



 عا

 0 5 ءافولا ف انرصصق اذا مع نيدب ار نشدم 0

 نيدلا 0 نع ولع ل سمن 0 انتير ليحس 1

 .ج انيلع بجأولا م 00 ايي انلع حاولا طبل
 نافرعلاو ةيبرتلار و رشنب نطولا ةمدخ ني ددنا ؟للوقاف

 ىغمت هما قار ذأ لاب لهالا ن الا 3 كيد ناف . هتاثا نيب

 دا ردالا رثاش لاب ريخلاو ةداعسلا را لمعي نادرف لك

 ةكاتهو ةوقةينطولا ةهطار 0 نماضتلا 05 ةطبار داذدلا ىح

 رو 02 31 هدام مولا نوهت نادل نع ىنغو

 ّئىح ا ١ ءانا ناب ا ادلع تف ه باد اللاو فراعملا

 ىرصم لك د كَنَع ردهو نو ماعلا ا 5 فرد

 أامهو ةره ريخ وه نافرعلا 0 ناف .اهردق ىح ه.نطولا

 نيملاعلا ىلع ةممن مظعأو مما هلل

 فنا نم ىرخأ ةصرف ىف هساق اع كرك ذأ ىاو
 ظ”77110))2]أ001ز]زؤ]| | 009000000111000 17 1 ] ] ] ز | | ]ز ]| ] | ] ]| | | ]| ]| | ]زا

 لادا د ا

 ادا 11م ايفا لسانا ناار مس وب

 دين اءناقنرش نننهنن )اك بح 0 ! كيل ]7



 115م نيو امم

 ل
 انصالخاو انتتنطو قدصو انفطاوع فرش ل ةداسلا

 . ةمالا نم ةيلاعلا ةقيطلا ىف انلعجت رصمل

 ! نكلو لاملا ىف اريف ةينطولا قدادلالجرلا نوكي دق

 ةينطولا ةار ,ك ١ نم خيراتلا ىف يقبيو نس

 عافدلا دشأ هنع اومفادو 0 1 جنطوب اوقلعتف

 كلاما تك نا متمناو هلالقتساوهتيرحباوبلاطو

 هتئايص مهل بجي ثاريم سدقأ كدعب نم جئانإ ال | وكرتاذ

 هيلع ةظفاحملاو

 نأ يبه عنطو اهب ن 00 و ريخ ناو

 لالقتسالا حوروهزافرعلارونف.امف باد الإو فراعلارا 2

 . ناودعلاو رظلابالا حمال امن أنا نو لوسارخملا دن قا

 : نايمعلاو لدفلا ناكر الدط وم «ملاظملاو لدلادراطقراتلار وك

 ةريثك نامتأو انثانآ نم ةليوط ةياتع. دعب اج انلصحل دلو

 ةرطلاق عقلا هذع ا وح قا مياعتلاو ةيبرتلا يلع ليوطربسو
 لالقتسالاو ةبرملا اهرع ىتلا

 ميلعتلاو ةييرتلا دعاوقىلع هيف انصح موي ل دا نع عار



 ريقفلاو ىنغلاو ريبكلاو ريغصلا نيب امف زييكال ةينطولا نال

 اهياصم نع ك0 | دداو لكو رسم مامأ 01 اناك ا
 ٠ل

 أاهز «لق ءالعأو 0 بلاطم
5 2 

 ءارتق اذارفا نا ىلع ةمعا لاتمالا 0 كا دقو

 00 مدالب قا و ةيعامج الا ةعرملا تاقيط را نم اوماق

 و 00 2 « كراد ناجح «تاكيف افرثاو لامعالا

 تدماق ىح امختا و بعشلا عمتجا ناك له 9و اناا 0 ا

 الاد ىيرخل رك (١ توذوت ) نك اهو ةاهطول ةرر2

 2 اهردق مقرو هدالب دعناو ماق | ع ماق ىت ة> انام مربكاو

 ل تار ةريقذ ةاتف الا « كراد نأح » نكت م : 1

 نم تنا اع تتاو تماّقف امنطو ةرصن الع 0 ةباعوا

 الا ف نع ءيداب ىف 4 تاوشرأ د كك و نامعالا نذل

 لولا فصلا ىلا هتعفر هتننطو نكمأو د أيماح

 ناكا ريف امحاص 100 ةينيفطا ةينطولا اذكهو . هما قى
0-3 - 

 اما ءارغف 50 5 هم ال | نم 1 الا فصلا َق 5 وأ
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 نواس ركف و دسأف كوق وهو.« 7 هيلع تا مدقتفيكف

 ارينا نا ادا ا

 1-1 ا | ]1 ز 1

 تنام و 00111

 با ا
 سس

 لكك

 0101 1 ] ]ز]ؤ]ز ] ] ز 001

 : : تي 1



30100 
 مددشسللا

 0 عال 1 مذ لاّمف» اوشا اده تلاع

 لك نم ةامل ك0 ىفو ىابَخ 0 داع يا 0 نك

 فرك و هلاونامف.هريغ كفد هدحو ىر# 0 لكبو ىرأيغ 0

 باوج نم هلابو مبماجاف ةامرجم التاقو ةينطولا هذبب نوكت

 ةبايك ثول ' ىف نلتملا 4 هع رج تو 0 ىلا نا 0

 )ِ ةهقداص ة ةنطو 0 كلذ ن< مع رلا تس لب نطولا

 0 نواتاقلا ءاَسَتِنَل نوك اندنلا نومرحلا ناك اذا

 م نات ذلك كك نه ينط ولا نا نواس 1 لوؤذرع

 اذا تح هلالجا بجنو ءيش لك قوف همارتحا بجي ىذلا

 ام 2 ةيرتقبلا مئارجلا ح ةأن "س 0 15-0155 5 ل ا م ١

 نام "الا عضومى | هر هاطلا 0 هر

 و ب 2غ 2-00 2 مر . ُ ال د ا راها ع يح مادا

 ةلاح الو عبس لاه الا نم ل< ىف مدحا عرشو لاجرلا

 ن2 تا نمو «.مئا زعلاداعقأو مهلا طيش" ممةيظو موق نم

 هيلع اومده اءاربكلاو ءامنغالا ناك اذاو .لمعلا اذه ىلدعتا



0 

 لإ . ةرح ةمال سن ارح الجر ةظلفلاب لماعتال )

 هدم هئانبا ريغ نم هيف نوملظ, نم لماعو اذن ىلإ بهذأ

 « ل ءاعللا

 ا تاع خا نم لجر نع تردص ةلمج ىهو

 اف ارد مكيلع بيغيال ىتلا ىناعملاب ةءولمم املكلو ةيسنرفلا

 اهركت مو دوجولا يف ناسنا لك ةينطولا فرع دلو

 ” دلل نكفاسلا نيم رجلا ضعت نأ دهوش لب لياتلاددعلا آلا

 كلذ _:رمو دبعب هنطول ثك امو اههرتحاو:ةن ,ئطولا 30

 هيلع يكحو هتجوز لاق ا رد ةاخر نأ ما رخأ ىف هدعمسام

 0 0 » هولأسو هوؤاج توا ةعاس تررتقا ايف مادعالا
 ادحاوالا وكل اسأن أ ديرأ م كا !توأ م

 دا لب هل اوكف .اقداص اناوج قوت نأ ركياع مسقاو

 سالما ىف وأ ىنحس ىف هتلك ١ ىذلا زمملا يف لهد»١ لاو

 فا لوحتسا ىلا ءابشإإلا ق 1 ىذنسح لع اهووتعصو ىلا

 . الك هوراجاف « + رح لا دالب ريغ ىف عنص ءىبث نجس

 نكلورحلا دالب قعنص ةناس | واتس وا ملك ا

 اذ ١

 هدا 0700
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 01 5 0 ةارملا نا مك رداو مماطوال اصالخاو ا

 كد نطولا 0 ءالعال لمعلاو ةيزطولا رعب 4 ف

 دايعتسالار ين تحن ةعقاولا مالا ةايحتناكاذا عدب الو

 ةأم ا ةَدِل 2 ل اص ةأرح 0 ةايحلا در ل

 همام وكحم ال الب واط نع نا 08 رف ةيناسنالا

 0 "ا ثا اهالحاو مالا ا رتحا اعشف عش دمف هاذ |

 زعا |مهو هفرشو دوحولا ف هما رتحا هدارفا ن ص درف لك

 ا سلول

 يف ثعبد هند وعلا 2 نا نايندلل 06 - دقو

 و

 نمو: ىنغلاك ةايحلا أدم فقل لعجتو 0 لس و ةعقر نمو ءفنلا

 انا لفض نأ ل اعو كلذ ىلع مكلدن ىت لا ةديدعلا لاثمالا

 لمحال ردعلا ا ادعس هةسفن ريثعا 2 | مالا َْى ةحرد

 ةايرصلا ااوهاردحا نا: .ناجملاو ىرشأا ضو

 ألف ىرصم هنأ فرعي اهقئاس ناكو ةبرع.ةرض ىكر سراب

 ةظلخأا ندم عت لمعتسإ وصلا ائيحاص 5 ََن رعلا ا

 : هل لاقو ريخالا اذه هيلا تفتلاف ةيرعلا قئاس مم

 0102 3-لل

1 



-1 - 

 ةدنط 9 0 م واو كالا يلا هتار

 الا و دا رفالل طئاوزلا تفر م ةينطولاف

 ا كالاملاو ةبوعلا لودلا هيلع بت ىذلا

 ارابدلا راغالا وه اق ةيدللو نارسلا راث نع اوروأا ف

 قوهح نع نيافاغابلهأ كاك لي وط نمر رصف لع نكمدقو

 اونوكي نأ مهملد بج هنأو ردم ءانبأ ملأ نيسان مهنطو

 : اهتودح نع دوذلاو امنع عافدلل دحاو لجر ا لع اعيمج

 لضفب ابمو نم تبنتلاو امتدقر نم تماق دق مويلا اهنكلو

 هللا 0 حس أدعلا وهدم

 ةي نمو ؟:م رظنني يرضملا نطولا مويلا حبصاو

 اأهوعفرت كل نم لموت 2م تحصأا : افاصناو الل دع هئانبا

 او 1 املا ارد ناو كداكسألاو هب رلا ةطس لا

 رسدنعم نيمأ 1 0 3 : بنر رو . ةءيسفل ى م 00 وم ف هاا

 رسعمةمدخ ن - لآ م ا نو ا تاد دا [فراعملا فى نيغبانلا

 لاثمالا خيرات | ىف متأرق م 0 0 ةفيفطا ةيث نطولا 00

 لا ريس مف رعو بن طوال هك



 ا

0 - 

 يلا ةناسنالا ةحرد نم اولعتا ءانغألا ءانأ سانا 0

 نمو نيهوتما فاصميملا ءالمعلا فاصم نمو ةيميهلا هجرد
 ةلئاطلا ةورثلا نمو ةريقملا لزانأا ىلا ةمخفلا ةيلاعلا روصقلا

 امم نين لاو سمانا كلا مقدملا رّيفلا ىلا

 هنيدن ىلوعي هنا هللا هظفح زيزعلا ومس تافص نمو

 تافصلا 15 امودةفص يه وه.هاونو هرماوا مرتح ورشا

 حوروهو دوجولا دامت وه نيدلاف . لئاضفلا ما دعت ةلمصفو

 : :ةنبطلا :راعشلا لك حدد لإ ةمهحلا ونعو ةعادشلاو طاشنلا

 نم نطولا بح نا اوسنت الو هرماواب اولمتاو هن اوموَمذ

 ناعالا

 ئدللا انسي ةينطوولا نا ءازعالا قارجالا ا .أ لجا
 رهاطلا ريمضلا اه را ولج رس نم

 قو هدد ىف ريشا هللأ ةاعر ساعلا قدس لأ ل ت اق دقو

 . هدالب لاصم ىلع ةريغلاو ةديدشلا ةينطولاب ا مالا

 0 دب نيلماع زيزءلاومسب علمت فنيقداص - ناف

 ةينطولا ىهدلك الل امامأا ماورهاج 2 نأ يلع ب 0



 - ا 7

 هتمأءاصم ةنايص لييس يف 6 لك دهاجبو هللا هله دهأح 3

 دا كاريس كامانأ ركذأ الفاو ايتوؤش حالصاو

 ةدددجلا حورلا نكسلو اهههاول اباه 0 مويلا 2 قمحت 1 ١

 ى

 ناب نادك وو لبقتسلا ىف الما ناسنالا ن الع هللا هظمنح
 مانألا نم امون ةلح الوابلكق قحتتس ةفيرشلا هوس لامآ

 قفدصا نمو رسوم ناي 2 هم 0 ماع مك تيحو

 سايعلا ومس هن فصنا ىذلاديدشلا مزعلاوةمالا يترد 3

 4 ! الاد افصل اوةصتنتنا ا رخل وهسأ ن ةداصلا

 "اهلا ويف كل "يداه يا ىف ةف ذل يذاع ادق

 "د ذادو عضاوتلا بحب فرعا لاعلاءارما لآ نها ل

 ةيساسالا تافصلا نم عضاوتلا اواءجاف . ريبكلاو ريخصلا

 ىلع ناهرتو امعفرو سفنلا فرش ليلد وهف ةايلا ىف مكل

 انريما تافص نمو . داؤنلا يك ذ ردقلا مظع هبحاص

 000 فلو داو فراتلاو كلا هرك هنا توا
 يناراو . نيك انذلا نيءابولا نيده لب نيميظعلا نيثادلا نذه

 مدهاش دعف نيئادلا نده راضم نا يللا هحاد ف كد



 امو

 كالا ةيوال انس روةمالاةكيلم نوه ةمبط ءآراكالا و ١

 انقلا 4.لع بجاولا هش ركل هيلاعلا هميملل افراع ءاح لب طّمف
 ص

 ةدفنملا ةئيحلا 0 ابحورو ةمالا نسير ةناقر 2 ام

 00 اهي اوف ايم وي لع استر هتفصل رصأ صلخاف

 ةءودخلا بحااو نييحاو 1 4لع ا ناعم 1 لد

 اشأ سابع زيزعلا ومس نال ةّمْللا ةينطولا بجاوو ةليللا

 0 ةسلطولا هءاع م أنرمصم عى لك ل 4تفث ربدعل

 تافصا اهمماو ماعملاو ردها ةعشر 5 دبعس ةهرح أهءاقبو رسم

 ا هأ هيما 2 تاعحو داوخولا قى سايعلا 3 تمفر

 فارتعالا ىلع مب سفن اهءادعا و ناجالا تامح لب صالخالا ا

 1 كلكم ناو : هدارق فرم تظل

 [ اش رطع نسخ ير ناش

 أرداق ه4سفنب أن اوف ىب دجالا 5 :2 هم .اهالاو ة 4مل دملا ليس َّى

 0 اهدع رس دالمل كيعلا ناو : هنطو نع عافدلا لع

 ةءاعر لك هللا هظفح هومس هجو كلذإف . مدقلا امناكمو ٠

 تان ولا لك مياعتلا رسشن يف دبل !ىدقالد.و اهتانباو سرادملل 3



0 
 ”فتسملا ا مه ٍِق اهواحرو رو روم ليفت . م 0 داو

 ! موقننأ اعيجاتيلع تبجي ىذلا ميظعلا ا كاذقورظتنملا

 ١ ..طولا ة 316 بجاو ه ىنعأو ماين ملا 8-0 كر
 ١ ريزعل َن

 0 الوش فحايترالاو رورسلاايلا لا ا

 يلح سابع ) كورا انزيماو ان الوم 10 د كا

 ٠ نابش لضفأ نم ةبخت مج هنالو همايأ للا مادا ( ىناثلا اشان
 زيزعلا ومسل ءالولاو ءافولا ىلع رصم

 ' ركشلا قح كركش عيطتسا ال ىننا 3 فرتعا ىو

 7 لافتحالاو عامجالل ؟تمفد ىتلا ةفيارشلا فطاوعلا هذه ىلع

 | ؟ككلبمز مالكن م ىنبجمرو . درحلا راكذتلاو ديعسلا ديعلا اذه

 نع ةجراخ ةرهاظم دعب ال ةليالا جعامجا نا » هلوق لضافلا

 )»ب اهسدقاو تايحاولا هده ما لب 0 و دوددح

 000 ان تاعاو ر زءلاومل ضالخلالا راظا نا انج ان

 7 ساسحالا قداص ىرصم لكل ع سدقم بجاولة في رشلا هناذل

 3 ةمدخ هثدايم لو هللا هظفح رب علا ومس ناف ءىدامملا ب رس

 م ء

 0 1515ه رتسعلا و 97 1 العال لمعلاو ككما



 - رك

 فقول را أم نم 0 لوانتو ماعطلا 3 نأ دلو

 2 اسوموحر 6 ءلا وسل اهدو ةزمللا ءاشنعأ 0

 نم يت 'اامو زيزعلا لولا اذه ةمدخ قداحتالا ٠ ١1

 هتفقو موح رأأ فقو - 1 قيفصتلا نيب ةمالك

 ءاقدصالا نطولا ءانبا ءازعالا اننا و خا ذخأف ةرثؤلا ةصاخخلا |

 لاق ثيح الي زج اركبش مركشف لدابتلا بملا ةيحت هنويحي

 07 مقا 9 3

 م يدسط جو ل 0-١

 ءادءالا ا رخل م

 ةليالاكشي ى --- لضافلا كليم هرم لل

 5 رهازلا ةلفملا ةده يلا ىنوعاب اولضفت نيذلا هوعد ىجباجاَو ظ

 ىروض> ىف ىرأىنال كيلا ى معد دا بجي ركشلا نأ :

 الاطلو اهردق قه ف وعدت كسا ردنا كانا مكس
 ظ 0 د اا
 ىجاناو ةبرصملا سرادملا 6 ئضقانأ تن

 9 ع تهت أمو مهفو مخ د رف ثتحر 9-2 ىذلإ تلا



000 

 ا م

 : 0 تاع سات قو دا واحلا دما عيحلا

 ا 0-_-: علو ةماقأ 0 0 0 00 ةيلاعلا عز

 ا 4 قاس 1 ل ا 0 احا الب 00 ا 2 0

 3 ” د ركلا ة 5ه رهاظملا هده ةماقاو د درعلاب ء انتحال هم ,دحلا رايشلا

 00 را ن٠ ةرهاظم لوا نيئشاتلا تا ارعاظم خرا يف ىه يتلا

 ' اهريغبم 0 أه 00 م ةمالا نإ ف ع اناهري تاك كأ

 وعدل مار كلا ةيلطلا 3 نم دفو انراد فرش دقو

 ا تااط لك ذا ا ةماولا روضحومىللا 0 ألا

 ةىلد دقو نامزلا سم ىلع هن ر ختف, ىذلا هحاتو ةينطولا ف

 هحرا وح لب مهعم كرو حايترا لك معادن مجرتلا

 تناك ى هد> زؤمةى هنسر باشي ١/ داو اك ءاح أمو

 ًاكاج ءوض ددب دقو اهؤاهن لت اورع ةيكيزالا ة 0

 002 تددو 5 اهدئء دغلا لاحو 0 اك 1م ع مالظ

 امئاف 000 عضولا نسحو قدستتلا لإ 11 كاع 7 نم تغلب دعق



2000 

 هداه> لصا و لآ دار أ هل هللا . نكلو 4كم هنامح ىلع فرخ اضرم ]

 كلذلوانلمع ىف و هتومدعب اينو انيف روعشلا رشنيف هلم مي ىدح

 : تءاح اذا ىدح هلامعا لصاو ظ

 يد اة

ٍ 11/1 

 للدنتو 0 هأ مبسم ةشاع م مآ و هوص 0 5 ذاك

 ةنطول /| 2 مدق ةخسارلا 2 وخا هلوع-و مال ا

 مهل ءانه الو روم ريغ 1000 0 ريغ لوذر هال

 اقيم لع يروا 5-5 5 را قى رم صالخي الإ

 دقت هنادورم نأ ىف لمأ هلكمجرتملاو ماعلا اذه لخد
 ا[ ا م رم ع قوا | انولقةت انلا م نم ترك

 ث.ح 4 ن“ ةرمثملا ةكرادملا كف صغلا هذه ف هلم 0

8 
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 فطعتسا ِه ردم لأ ا هيلا اوكشتنل هيأ هنأ ان 4.2 اع ف نأ |
 ص

 رسعم ص هداٌّؤف

 000 2 ١ قلاداك د هوا سانا ىر تنك ام

 م "ل < لماك ىناوصم 1 ممولأق يف ءاباالاو ةماركلا

 عاتم د از دلا هاش امو .) ىلاعت :هلوق اددرم ايندلا م

 : «رورغلا

 وهو هيملو ريعص وهو هريكي ا نم 2 ا ام

 (1) ةئاحلاهناذو مهعامجا مهملعا رك ا 6 نانلل رظنإ ريدح

 01 فطر قظمم كاعأ ىر تنك داو: كلض يف

 ارسل اهاةسمتل بسن ىدلا ىلع الا ىلات الو ةدحاو ةلاحب

 ١ جرخيل دعب تننب مل وهو رشبلا سوفت قوف اهعذوو هل الها

 ضر الا نم

 ] وحنلا أ ده ىلع ارق ماع ىخق يذلا « ينطصم١ وهاده

 ١ اًمطان الاثم هلامعأ نم لحم لك يف مدق دقو ءارقلا هفرع ىذلا

 : اعتم افنسنو

 0 ماعلا اذه ىف 0-0 لاذ ةكدم ع 0



0 

 فرعي ال مترك كلم هنأ هتقيقح ىلع فقو نمل ليخم ناك تح
 ٍِف هآوه عينا نم لعو هملع لك دسللا الإ تال تكلا لمت نم

 نيملاعلا

 3 نانرثلا ضر ءاضن ىذألا تالا 0

 نم تاسنالا بي ةظنكم لوذسلا كربلا ل 0

 « ىطصم » ير تيك ءاسضو ناو ناتشلا قل حويشلا

 رسوم م الاروصلزنلاةفرغ نم هيواز قى 0 لع اسلاح

 لع ال 3 . رسمك م ءانبال ا .٠ سموم ةاعال ةا 2

 انونجو ءانعمهضعب هيمسي ىذلا لاحلا ادع 0 وهو .رمعم ءادعا

 نيلماملل رزخلا ةنخ ىه ةنطو ةيلطاع يخفن او ل

 نيينطوال سودرفلا لزتو

 ةيكرر تايلازجافجاب دقو تاغلا يراسل 0
 قرسوالخنوا رماقي وا قابس ىلع نهاريا هداوجوا هترايس

 تايعالاو تاقولا تقل نيتيتلءاجأ نع هرمز و وفا ْ ١

 عراوشلا عطشي يناصعلا ى رصأأ « لماك طصم» يرن '

 لق ايطخ راهنكم كيت نآ[ )تاضإس لحال ا
5 
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 هئاعمل لمعلاو صالخاو قدصل ىرصعلا نطولا 20 اللا مهل

 ) لماك ماك ( اذ دمتم كييعرس ارح نيالا لا

 رقت ةنس رعد ٠١ ناولح
َ 

56 2 

 هل ةركدن المع موحرملا 4. لمت دقو ١ مثال ماع ىذ

 م ىذلا هنأ وه 5 دلب نع اعاذد رطاعلا ءانثاا ممراتلا

 ا

 هيلع هقومحنو هله“ فرتعاو هدهع يعرو هدو

 رهشا ةعبس وحن امبف ثكم نيترد ماعلا اذه ىف رفاس

 اذكهو اثينتسم ايدان« ابوروا مصاوع لك ارز ف

 قاش لك ماحتقا ىلا ةريبكلا سوفا مفدت ةيقيَمللا ةينطولا

 افا ةءددو اهيذا رسل لدم ف

 ا ل افكو ناطوالا مدح يك نانا متت

 رض لك هسفنا دهع ما ركدل يعس انعاس هلهاو هدالب

 !ٍ ادلأ هاجت هدادحاو ا طخحمو هن وكت لصا أ دوعيأ تانثو

 رصنلا جاتب الاكم رفظلا ةبار
 ها
25 



 ا

 ناموا

 ادلب 1 كورا الب نوكيا را الب ردم لاو

 اًضعاشرل

 بلل وسع تتدعاسا نورا سلا 0 1

 . ةياغال ةليلج ةمدخ ابوروأو رصم هومس مدح ةيلعف ةدعاسم

 فرش اف ! ليقتسملا هيلع ءاميلا حصي.ال ىضاملا اطخ نكلو

 هير نم صم صيلش الط ترايضس اول

2 
 الود ايوروأ :ىف.نا لع لذت رودا عا

 نا لمعلاب لجعتلف . لينلا ىداوو رصم رو ديرب ىظع

 ىرن نأ ليحتسيام مالالا نم انيأر دتف لمع ةينلا ف ناك

 ائثيش هدعلا

 هنايح ليتلا ىداول ابوروأ هيف درت ىذلا مويلا تاو

 ابحم ةينطولا ديد ءاكزلا يلاع ريما هيف اهماما دجن هتبرحو

 مويلا دن وه اهو. اهرساب ةيرصللا ةمالا هعبتتةيندملاو لدعلل

 ماللاجر نم ةنوكم ةيكذ ةيذبم ةماعتم ةرح ةمبط هراوجيو
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 «ديجا دبع »مظعالا ناطلسلا ةلالج ناف كلذ نع الضف . ةليلملا

 ىه ةيمالسالا هفالخال هبسنلاب رصصم ةلكسم نا نيقيلا ع ملعب

 | وه ردأ رباكت الا لالتحا نا كلذك لمي 0

 ميظعل ةءلا

 ظ 3 1 2 ار ىه امو ةغرلا 50 ماما انوروابجاوام

 '00 ءانرالا زك هنو دخلا ق وقح ةطرت ص رصم ق وح تناكاذاذنأ

 7 الاابنع عافدلاو ابوروأ قوت مارتحا كلذك نكيال هناف

 000 دلا [قودح :ءارحاو ةرصأاةودللا لع ةظفاحملا

 0 سوا: وروأ اهتلبق ىلا ةيلاعلا ةطلسلا ره ةيرصملا ةيويدحلاف
 0 ع :

 ٍ 3 اهاباعرلو أهقومح اور را دك قف نوضصت لاو اهدوحو

 ناار هجالا

 ١ اهفاعضا ىلا وأ ةنويدملا مده ىلا زيلكنالا لصو اذاو
 0 22 ٠ ** هرم 5 .. بد «* أو +

 2 م 5 امض لك تقول رصم قابوروا ىاومد ناف طمو

 |  وهةءزياكت الا سئاسدلا لك نم اياج رهظي ىذلا نكلو



 0 0 07 هه هيفا

 000 ا ةكوضفم ةللاوعما تعثر لنا مسا كلا *+ ل فوم 1

 ودللا قم ةعفولا ةضرفلا هده هناّتساالا قف شان!

 0 ريما تدل نم لسرا.كب زنهرسربلا ناار

 ةموكملا دضةي ىلا رئاقلا يت عنتر نإ عم قافتالل
 سنربلاعاجرالهدهج لذب دق هدا وينك نإ عم .ةيناطلسلا

 كشا اليباو ام ءىث هءارو وبس ىذلا هدصق نع كب رب زرع ٍ

 كريم نحعا دعو ناطاملا ةلالبح نأ ف ةدحاو 1

 ساسدلا هذه :نارما ليثلا ردانلا هرضيتو ةمئافلا هنزا.

 ىف هتلالج ئأر دق كلذك . ءانصا لقأ هنم سيصت ال يعف

 نيم 8 000 0 ةسسايسلا :نم لت وطلا هكح
 52 نيض ههحوملا ماسالا قف نام , حضوأب هنلد هت ال1

 أ زاكمالا ىدداب | ملك ترد دق

 كح

 ةينامءلاةلودلل ل انا ةسانل هحتوللا نأ 0 م نسإلو

 هدده ىف هب رصملا ةمالا اعنا ىلا قلعتاا دش امم قلعتلاو

 وبدملا وءس وه امنا ءامو روبظ ليك ةريخالا تاونسلا

 ةيهالا ناسنا ك0 ويف(اخأ لح 00

 ةيودمللاو ةينامعلا ةنطلسلا نيب قافتالل ىمظعلا ةيسايسلا



3 

| 
 )وا هحبلل 00[ 000 !“ وق اال يباو روسالا صف نع أ

 أابضعب راو نا

 5 ودحلا وهاس نا ِه عربرامت َّق ةلفيسلا 5 وه يعدا دوو

 ليحتس ةسسدىهو ةيمالسالا ةفالكلا ىف عمل اان ضايع

 000 تر رشل ولو ايم نولم# اهاحصا نكلو اًكنونق لقملا لع

 زد ف ناهذالا

 ١ ةلماحةنيفس ىضاملا فيصلا ىف ويدحلا انالوم لسرا الو

 ىدا لابوبلا نفس أماع تضيقو زويشط ىلا رئاخذلا ضعبل

 ٍْإ ودخل نا تاياشولاسدو بذاك الا رشنب نوع اهلا ءالؤه

 | آو ةياعلا ةلودلادض نان ويلا ةدعاسمل ةنيفسلا هذه لسرأ دق

 ' ناب لبق :رم الع قفتا ةيوعلا آلا نسل املع ضبا رما

 : نابودلا تالمو 5-8

 ”0 ا ريرع نزلا ترملا دالي ىلا اريخا رقاس دقو

5 
 | ارا نيتاف . برعلا دالب نم ريبك ءزج يف __-
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 اعيش ستنت لل ةياشو ابنكلو . هدالب نوؤش ةرادا نع زجاعلا

 رصمروما لا راظ الابكمل رش

 ا لا وبس لاما نأ 24 عميطتسيال ذا

 0 ةدددج ةايح هيرمللا ةلئثسملل او 0 ف 00 اشاب

 ءالللا ما مويلا ىلا ررقت ل ةيوروالا تاموكسملا تناك

 ىغق ىبوروالا ماعلا ىا آرلا نا امف ف الخ ال: قلا زومالا نك

 ءاضملا دش قل ١ زيت الا 0 ىلع 0 نينسلا هذه

 يملا انريمأ ةخيص زيكنالا :نيكاسف هاسالا لا
 ساوس ناف . نيبيجعطاشنو ةرابع ةريخالا مايالا ىف ترد

 مظعالا ناطلسلا ةلالج نيب لصاحلا برّقتلا ىف وار هل

 رصم يف مناقب ىلع امظع ارطخ مويلغ روطاربمالا ةلالجو

 اولذبف . ةيط ةنسح نداعو زال نيب قئالعلا تناك اذا

 ةيودخلاو ةينامعلا ةطاسلا نيب قاتشلا رودد ءاذلا ىف مدهج ش

 ةيزءاكنالا ةضايسلل نا نوملس ةفاك ساتلا ناو.

 ها مامو كارا مما نوعدد نيبرس الام ةناتسالا ىف

 ريراقتلا نيباملل اوءفريزا اوداتعا لاعلا ءالؤهو مذ نطو ال ]
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 ةريخالا مايالا ىفاشاب سابعومس راز دقو .زيزعلا وحن ءالولا

 لاه الا نثاس رم لوو ىرحلاا هجولا تأبردم ضعب

 ا علا لفحلاو“ ةلباقع ندصاو لجأو 0 ناكل

 اا 1 الامحا مألا ودع ةرار ثار ردلا هده ف
 اليشم هل

 )ا حال همر للا ىف ىدحأ الو لوقأ او

 ا 1 1 درج ايما ل وطلا انكرات ىف تارام ةعارفلا

 (اداقلا لح ساحب ودا رع نع قداصلا نمل

 لعقلادلا ةحام ا )| هده ٠ نم 7 ريثك زلكن اللا ل اتمنا دقو

 *© وه وه

 مسن 6 لكذأ اديحلا موب هلا 0 ني عملا كو# ةفرف

 ىفاي ةرابملا ةءاغب ةردلا ميلاعا لكو مر ك1 فخ دص

 !!! دحاو موب ابجي اتت عايضو ابطاقسال

 ريمالاومسل ةيونعماةطلا مده ىف زياكت الا لمأ ناو
 !! ةلاعال لطاب

 اند رصللا#او ةفاتخلا نئاسدلا ن وسدد زلكنالا ابو

 ربظعه ومسرابظ ا انوروا قمهسأو سو مهلاجر لمعي ريمالا
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 حيصفلا تارهاظلاو لامعالا ناسلب تلاقو هلبقتسمو هومس ٠ ٍْآ

 « مو لك دادز ززعل ملا ومسل اهيصالخا نأ ف :

 ةرداصلا تارلكلا هذه اًفلطم سنت م انكم مق ةاولا فو

 ام هاف تلا تابثلاو ةقداصلا ةينطولاو ساس>ح الا فر نع

 ىللعتوملا لغؤا نأ > مد# مأع | اشان سابع ودملا ومس

 0 2 قدح نع لات

 ةيودملا ةطاسلا دا ىىص ةناغ ناك اذاو

 اراصف لئاسولا ىذا ليبسلا اذه ىلا كوول اولضتسا 3

 :اخ لك نومجشياوراصرلب ًافاكم مهنم ابوبحم ريماللودعلك
 ا بح لك راصو ناودعلابرصمل رهاجم ىنجا 53

 ةطاسلا بحاضص - ودحلا ةحف“ كاش دم مهنم ا

 والا مججو ابنع عافدلا ةجحن رصم اًواج ىتلا ةيعرشلا

 رفتغتال ةعرج زيماتلا ءانبأ نيعا ىف مويلا تراص اهو ٠

 !! ىشب ال انذو

 قيلتال تلا ةطملا هذهو لامعالا هذه نع مترلاب نكلو ٍإ

 ةقدابص ترك ذ كت قب ةنرصملا ةمآلا نافايناطنرب فرشا
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 نم ةعمأ َن ا ديرب هنأ ريغ ر كايد عا ف وعسل

 لع امديب هضلاق ة هرد> تراص كم ادا دقو ىزالكنالا رينا

 ةندملاو مدعتلا قرط 5 اهروما مامز

 نم قاف لفسا نعاطم ناش الإ 0 نأ ليحتسنو

 . مظعملا انيودخ دص ةيزيلكن الا نئاراعا نم هيحولا نءاطملا

 )ذآ فد د مدر ةذاسلا نءاطلا هذه تمدخت دلو

 1 هتعاحش ّ اك تح رظاو زاكذ الا يبتشرام ا ردك

 ةحضاو هذ 0 اذ ناكلو 1 هذوفن كلدب دازؤ

 عطاسلا ناهربلا | 5 لوقا ل ١ روم ىف زيلكت الا عاطا لع

 مماحرصل ف مسيل ددو ةيزيلكن الا هةسايسأ ١ لاجر ن نول 3

 مظعملا اهريما ومس وحن ةيرصلا ةمالا تعبتا دّقلو

 ” طاررالاو ديدغلا قاعتا 0 لال 1 موب 0

 تدحو اذاو ا ةودطا قودحو 00 نان 00

 سا ىلا ودحلا ومس صخش ىف

 ظح البقتسمو ابظح تقلع دف ةيعرشلا 1 ا 1

5 2 3 

 هذه نع مفادم مظعا 0

5 

8 
 6 نضفاتم كساشرتلا> ا ابا نيو 20 00000

 مف كد يلين

 ١# ياويل ل ا م

41 
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 ةيسرلا ممارزو تاحر مدل ةضفاتلا لك ضقانم هدالب ' :

 هن وقت نع اصوع هنأ هاش ا | مدئارج تازبرمتو 1

 اهفاعضال زيلكت الا لمعي ةيودخلا ةطلس

 حورك ةفيرش احورو ةرهاط 0 نا يبيدبلا نمو ش

 ىذرتو لجخملا عوضوملا اذه لبقت نأ امنكعيال انريمأ ومس ١
 | وو أل نيعيضملا 2 ماعلا ميه 0 امطاس عايضل

 !!! امو يو

 هع لع موق هتما قومحو 37 و هروودس دحو الو

 2 امارتحا اك روإ فكل أءلاع اناكم | ناطب رب كرف

 0 تأ ةعطاق ةدارا ددربو 6 هنأت رهاجو انلع 2 ٍ

 امف فالخال ىتاا ةيعرمشلا هقوقح

 ةينلعلا ةدودللا ةضراعملا ىلع اثعاب حب رصتلا اذه د[

2 

 لع زياكت الا ءادتعا نأ رو 0 لهجبن و

 زك 00 ءاطم اخ كقو. ع همه ءانب رزاصريمالا ةطاس

 و 5 نيح يف ةءابدو هحق لك اه نا ودكلا 3



 ل

 انيدم اشا قد قلاسلا ودحلا موح نا ناك دقو

 ىرب ناكو ةيبا رعلا ةروثلا ءانا حاصل مهلخادت زيلجالل

 نكي مل نكلو زاكتالا ىعاسع ةيعرشلا هوقو هتط طاس عايض

 نارك وناك نيذلا ت١ !وأ هيل انا جاجتحالا عيطتسي

 هءاقدصأ مهسفنأ

 نأ دقو نييردألا نم 2ك  نظب ناك هنا 5 0

 اهدوعوب ءافولاب ابسفن نم موت ةكلملا ةلالج ةموكح

 اماموي رسم نع ةيزياكت الا دونملا ءالجاب اهفرش م 0

 ضيوف لع رصم ق نولمم زيلكتالا ناك امننبو

 مموارزو 5 ا فو موحر ما كهد ق ةيودخلا ةظطلسأا

 هلك ماعلا ماماو امرا ماما نودانب هردنل ىف مدعار تاك

 ةطلسلا ةيوتت رصم ىف اهلاجرو مهلود دونج ةفيظو نأ

 هيلا ةيعرشلا هقودحو ودا مار رحت ةذاغاو ةءودملا

 ! اريصقاهرمع ناك ةءرخسو ةكحضم ةبوعلا ىهو

 ' دنا هولا اك يلح سابع ودلتا ويس .ترأق

 00 الا م نأ ىار عم كيرا لغ نياحامل ةمايشااو

 هانا قيييخ ل ا ما ا ا د اي هي ا

 نيلي ريد 3 ل ل و ا

0 

0 



0 

 ىضق دقو ريبخ ىسايس لك اهارب تلا ءارالا ىه كل: :

 نأ اهاسعو اهنايب يف ةلاطالاو اهركذب كصخشل ءافولا لع

 نييرضلا نك كيأر ه0 ثلا ةبحأ ىدلو كيدل 43

 3 را 0

 0 تب وعلا ايم ردهم 4 رحب

 ) ءايمو دولا (

3 

 امرت ةضئاف ةلاقع مذاب مأع ماعلا اذه هللا هحر مخ

 اذنه 4 اال ةغللا هيل املالا ») طالرحا رئيلرملا 2 هدب رج

 : أهي رع

 0 كل نم مميانع 5 زلكنالا 23-4 ل 0(

 اهراث ١ وحو ةيرصملا ةيويدملا ىلع ءاضقلل رصم هي اولتحا

 نم رثك أ مويلا نولمعتسي ماهو اولمعتسافدوجولا نه

 هدا, فىلعف ذوف الب 2 ودخ لعمل لئاسولا لم لبق ىذ
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 آ ردا لود نب لوألا تودعلا بحلص ناطلدلا ةلالج نأ

 دال ةلئسم يف راث ا 0 نم هلده الو رة

 دركد يبجي .عانخمال |! 1 ةزلكنالا 4عدخج ل

 ىناو.ناطاسلا ةلالج مم مكناقالع ىف ءافولاو ءافصلا مات ىلع

 ا كنحَو كدِض نيد ةديدع نا د تالاته نأ معا

 01 دع اوذدتما مكيلع نلرسي هنا دعا ىكللو

 مك ةفياللا :ليم لع اوظفاحتو

 ماودلا ىلع افقاو ينوروالا ماعلا يالا ريح اا

 ىأرلا كرب ةريسم مويلا ابوروأ كلام نآف ركلاوحا ىلع

 056 لئاع ةلقم تاموكملا ايار اناظو ماعلا

 الو كارلا هربنا ىرعا تاع لاتفالل 0 0
 0 6 هلام تناك نأف ةيبابنلا سلال اهبذ شقانتو ماعلا

 ةيبوروالا ةسايسأ| حسرم لع 8 1 ا دتنأاو دن :ارحلا

 نؤشنت مكنافةيزياكت الا فيجارالاو تاعاشالا لاطباب نيك اق
 تابرضلاىلاو:”ومو. لك اهراصناذادزيو ىربك ةيمها كتلتسم

 ةحلا ةيلالتحاالا ةرخصلا هي فود



 ع ١١ دسم

 دِص لمغلا كل ذكف اهلك ةرخصلا رف# ةرطقلا دعب ةرطقلا

 لزب ءامة راد ردا لع لكن أف لتصل ةلاسم ف اك

 لالتحالا ةرخص ىلع

 عوضولملا اذه ىف كمم مالكتلا ليطأ نأ ديرأ الو

 تكزدا دق ةدددعلا تالباتملاو ةليوطلاتاحايسلا دعب كن

 ام كال 5 ماتخما ىلق ن 5 هقوف أم تفرعو لب كلذ

 مدالب ةلئسم نا وهو رصم ن نأشا انه نويسايسلا هيلع مججا

 كل وكساس نئاسلا لو الاناكلا تاك ةعاط و 07

 تاىحاو ا مميغب ا ولان | م اوماقاذا تابجاو ن لال «ن رصملا ص

 بالغ

 سابعلا ومس كيرا لوح داحنالا لك مداحنا امنوا

 ىلع ءاضتلا ىف نأف هومس ىف نءاط لكلا ناودعلا نالعاو

 . ةنرصملا هما قوق لع ىدالا ءاضعلا ةبودخلا ةطلسلا

 3 بحي هبال الا 21 3 . 0 نم ضغبم

 ةناتس الا مظعملا ودحلا 00 0 ريع ب اهنا



0 

 ناسالاو للا رصع

 |0017 نوبوم كءاهدصاو تنآ كنا فرعأ ىنا مع

 1 نأ بحي نيبالم ةرشع اهددع أ 0 مايق ريخ 1

 - ا دك | دع اموؤش نع ةمينلا رشو اه مفادن

 تاي ف اعحاو

 - نينسلاهذهف ةّميقْطارشنب ملغت كاوا للوقت كللو

 ا كلذ لع كبجأو ةحت ل او كي ءزيقلا
 | لزدو ؟تمأ لثم ةمأ ناف . داسفلا لكدسلاف اد نأ
 وا سمح لمعلا لمت نأ اذنأ امل حضي ال اهلالقتساو اهتيرح

 . رماودلا لع را رمتساو تاشإ لمعت نا اهاع تك لب نيزسر شع

 7 لب باقعأا نم اهقيرط ىف ماقو باعصلا نم تقال امبم

 دار الك اهتاغرو ائاراب ةرهاج ديزت نأ اهياع بح لوقأ

 0 راحل

 | وهو ىاملالا رعاشلا لوقب قيدصلا اهيا كرك ذأ ىناو

 ا 3 ع أمم 0 ةرخصلا َّ لزتت ءام ةرطق لك نأ »

 ا نك لوايلك ةرخصلا رفحت ال اهدحو ءالل ةرطقف



0 

 نييسايسلا ليم فاعضا ىلع ابوروا ف نولماع زيلكنالا "
 فاعضا لعرصمىفزولممي مهنأ ام ميويدخو مسا تانك

 ةيعووشلا هتطاس

 ومسل ىلاهالا ةبح نع ىل هتلق اع اريثك تحرف دقلو
 هومسلا,ةتسانم ىلهتفصوأم ىنرسو هب مهقلعت ةدشو ودخلا 1

 كر اا 3- م ىرحبلا هحولا ف ةريخلا هتحايس فق ش

 رمال عازم داسف ىلع :

 ١ ١ نم 0 لك شده دعم ىنكلو

 اماف ةفيرشلا تارهاظملا هده لثمن م اوعفتنت نأن وفرع

 . مهسفنا ريصم لثاست نيلغتشا- نم دحا |مردب لو ترم ٠

 اواجخم 1 مو كدض رمأ لك نو.سجي زيلكت الا ىرن اننا عم ٠
 لَجرك رابتعا الو هلل ناش ال الفاس امالغاتل اول: نإ 00

 منال لف . تبصلا رئاط رعاتتكو ةملكدلا ىوق نآشلا عيفر 1

 انوروا يفةسايسلاو مالقالا لاجربفرعتلاب نيب ردملا ءالضف

 نا قئافلا مموفرعبو ةيصرف لك 5١ مموداكيو

 رصعلا اذه يف هطول امد نأ ضرسلا ميطتسي ةمدخ 8
4 



 -؟9١9ا- -

 (:)ةيئاجحلا ةديصقلاعضاو اوبسنوهيدي نمر صم كلم لقتنا ول

 1 دار يوروال هانا نيم ترملا اذه ىلا ودا ومس

 ىسايس ريرغت كلدب رياكن الا دو دقو .ةربشلا رئاط ارعاشو

 لالتحالا ىلا ةلايم ةيرصلا ةمالا تلا ميماهفاو ايوروا

 اهريمال ةيداعم ىزيلكت الا

 )1 الاو تاعاخ الا هذهي امراغت !١نأ .كنوفإ الو
 آ00 00 د5 نورك و ايوروا قررصم ةلئف اريثك ريشي

 كيلع د أ تييلاوةه تقلا ةنطولا 5 اع و هدا 0 1

 0 لع ايبارب 1 كل ف ل

 د دنع نملزوملعي م 1 :قدرخا نم نير 0

 لثعاش أب سا عوده ناو اهرب هان قلختلا ةديوتم هن :رصلا هيلا

 هلويموهلاما قباطت ؟لويمو لانا ناو ةيقيقملا ةينطولا ع

 نيلغتشملا نم نيريثك هيلع تعلطا كلب ا ردا الو

 نألا هر الإ كولا رك داق دب هك

 < .->و 0 دا هدم ميصعت 3 مد ناك ىلا هدانا ع 0

 َْى 5 5 اب



 1 ل

 يذلا ةيقرشلا ةلئسملا باتكفيلأتب هئافش سمعأدب هنأف كلذ
 ةيبرعلا ةغللاب عضو هاب ف باتك لوأ ره

 نيبو مو>ر 1 نيا ةيساسلاة سكنا لآ انه كا دياجيو

 هامور تدق ىروألا ةساسلا نيطاسا نم مهفرع نم

 هل ئضرف ريك لخر ىلا سك هللا هر ناكدقو . ةرثل

 دز دقو ناكل مارتحالا رك ذب ىبايس زك صو صاخ مام

 : هيب رعت اذه باتكب ه.انج هيلع

 ردد ةنسريمس د ق شرا »

 لك هيولتف ريخالا كياتك ىل ل لا 5-6

 ىاسارع كلذ لع اليزج اركش 00 ىناود نامل
 كاكلا اد دورو ىلا 50 0 نيبام

 دق زيطنالا نأف دم يلاوخالا ةنتح يا
 اة ومش و رهعم ل نشل ادج ةنلإ نع ' 0 و 5

 ىوق: ذوفتلا | يظع اريبك ابزح ط4 ل | رعاشأ

 دوو انلع 0 ودحلا ومس لاا لع اراهه دنت ةيلكشلل)

 ظ



 ا +١١ -

 ١ يف لل أ ال صالخلب ةرداص عت اك امنال ةحجان نوكت نأ
 سلا عوجرو اهوهز ىلارصصم ةدوع ىوس اهءارو نم ىث

 صلخملا ائانبال اف

 0 ىلع ثباتكا عضو 2 مايأ دعب هللا ةئيشع "دعا

 1 ةلئسمو ةلودلاةلتسع نيلغتشملل مف هيف نوكي ةيقرشلا ةلثسملا

 2 قفوملا هللاو اديفم تك 0 نأ لمالا ديطو:ىلو رحم

 000017 دا ني الو ارك ناعم نع رخأتتال

 رصق الاب كايقلل ا كح 0 كمايق دنع افا رغات

 نكلو ةريثك ايدض ءادعالا اهر تع نال نأ

 - 2 0 _ 2 رد هلأ

2 

 م

 نيلخادلا شقانيو نيءفاحصلا ثداحن ام هنلأ هجر ناك

 ٠ اكالذلا دلتا ة رب وما هن الاقع ثعب نيسلابلا منهو نيجراخلاو

 000005 كلا ةيوروالا دئارإلا ىلا اًمحو ةنطوو ةساخو



 تك ١ » 9 مط

 هيلع راشا ىتلا ناولح ةنيدمل هئافش ىف لضفلاناكو رصم لان .

 دلع حا ريق روس رخاوا 8 هبط ص نم لبا 0 ءايطالا أم

 لالا: قاقو راظتن الا :لوط دعت ىلا ةشنو ىنايشلا هلت

 :ةصن ادهاك

 2 ل وه 0

 ١ ملول هةئس ريمسلد + ةعئجا مون ىف
ً 

 هدو صخالا لع 0 0 تاءاطخ ةدع دعل

 كلشتك أ 0 0 ىلع ىغمهنال . معالا ىلع ةلئاعلا ٠

 .ةلك اهق '
 ىنايح نم هع٠ تسّنإ دبدش ض ص ىف تك ْ

 تبسم وهو نيموي ةمضاعلا ىلا لوصو دن ىباصا دقو
 لمؤأ ىتلاو ماملا اذه ىف اهفدابص ىتلا باءنالا ةرثك نع .

2 
 مدع



 د

 00 وه عيطتسل كف هدا ٌؤفبأم كك حدلفل' ن ف تاجا

 7 هتانع مدع نع ملكتو هبامردبو داؤفلا اذه فرعي تأ
 / نطولا دوؤشب

 ى» لماك قطصم ىارتحا ل وبعب لضفتو اده

 هرعت اع ةدد را كالت هياع تقلع دقو

 5 ا 5 7 1 2 اع 5
 نحو صالخ او قلك هةودعسم ا | اده فى نا 2

 - وجرت كلذلو هيف اع عنتقا دق ترف ويش ويسلا نا كشنال

 " درا اذهنأف هاتك نم مماهذاب قلعام اوحع نأ اءارق نم

 ش ّ صخالا لعو ا ام قرذا رهو رادلا 0 0 رداص

 « امم هصخئام

 ل

 )' ريوتك | ١١ ىف ةمصاعلا لصوف نطولا يلا مجرتلا د
 3 ا ماعلا تيحر 0 هليهتسا دقو

 0 لع ل واطتلا, هتمبماو تءاشام هيلع تقلتخا اماف لالتحالا

 '0 ٠ :رم كلذ ريغ ىلا هتيقش ةلودو ىودحلا. ىلاءلا باذحلا

 [!تانرتفألا



 ناك ا١١ا/

 نيحالفلا ءان 1 ميهبلغأ و

 حالفهوبأ مهش طبانض نبا ىناب فرشنأو رختفاف انأ امأ

 : ىرصم
 ةسرغلا ةينغلا ةئفلا كلت نم انسل اننا ايلج اذا ربظب

 ىضاملا ف نيحالفلا ةملظب كلذك انساو نيحالفلا نع لصالا '

 [ةامااماوانتوسامأ ل
 ةعنانةينطو ةرع الا وه اف ىناهءلا شيجلل انباتتكا اما

 نأ نيقيلا لع لعن انيتال ةييئللا ةيطولا ةرع ره معل ةقداص

 سهم ىلا الا ايكرت دض اهسئاسد ليكي يجربال ارتلكنا

 رسأ ةيكرتلا تاراصتالاب انلافتحابو انرورسن أتناو

 م

 ءىث ىراو لجا يأةيزلكتالا سلسل #00 0
 2« ىطو رع لك ماو اوذلا لع دا

 ىنأ ( ترفويش ) روتكدلل ىباتك من أ ىناو»
 0 دار د هةقدنم ل مظعا هلجأ

 هدالب نوؤشب ىنميال هنا ىرصملا حالفلا نع لوش

 انا الع يفض( ترض م وا



 د ةو" اد

 اهب هتعاسل هيلع در ىتح اذه هباتك موحرلا ارق امو

 4-0-5 اراصنا مدعتال ةقيفملا -

 ١محنب ةنس ريوتك | ه يف هو

 ردلا ة 6 , كحاب

 5 رفن ويش ) ويسم هش 5 لع درا أ ى حمس

 ناش ىراملا راما من٠. ددع 8 كو ا د دن رج ف

 (ةنرسلا طرا
 ةوعدلاب نيكاقلا نيبرضملا نأ ترفث وش ويسلا ىعدد

 ىندا نيحالفلاب مهل سبلو ىنجا لصا نه مث ةينطولا ىلا

 ةعفرتأا هئفلا لاجر نم ىتدعزاب هنرذح مركد دقو. ةقالع

 م63 رع َّق ىرجبنال ني ىأ 0 لصالا ةديعبلا ةمالا نع

 قيفحلا ىقىر 0 مدلا

 نيمئاقلا نيد رصملا لك نالنالطءلا لك ةلطاب ةوعد يهو

 نيعاصلا ىقالكت الا لالع>الا دص نيلماعل اعلا 2 هوع دلاب

 و 1 . 1
 ا فيفا نيد رصللا ةلالس نم لو ردم مر 2-1 ءارو

 70 ىلا
2 



00 
 00 يبي بل لا

 تناك يعد هول ةرذقال ةرقاتنك اسد تسلا

 ابقي رط 6 فد نأ

 دق ومانأ 2 بر 3 ىلا كك دبع مجرتلا ها
 .٠ . - 2 ع

 تارإ<يلا 9 ىفجاتح ا اعف اك هنعدت ار اثدتك

 .ىابامدك ركل اهذه ةبسانع سافاه هك رش ترشن دقو. ةمخض

 ىلع نوقفتي اودكنييبوروالا نييسايسلا ميج نأ »

 « ايناملا ةساس ةوُقب مهبلا مذا دقو رصم ةلئسم لح

 مد هبل م ةيسنش 0

 ةعاكلا ترف ويس نفل لإ نايلداتج الا ع عل

 نع نوءفادد نيذلا نا هيف هل لوق, باتتكب ريبشلا ىناملالا

 قرم سخج نماوسيل « لماكى نطصم» مممدقم ىو 2

 نش ومملا الا اسم: ضرغال ىلا ليواقالا نم كلذ ل

 لقرعيام ةباتك ىلا ىناملالا بتاكلا مفدو نيصلخملا عافد ىلع

 | اناتك تتاولا تانج تقكؤناك دقو .رصم ءاح لل ١
 .١,0 ةنس ربمتلس م ١ يف ختي زهشييسوف ةددرجؤفهرشنوىنعلا 9



 عم.و١ؤ 

 بج سس ىذلا ديا دع ناطلسلا ةلالح نحل

 ها .. ةسدقملا هتار لظ

 007 فراخل لع ةيوروالا دئارطلا تاعن دقو

 ا تءاسام اهل .!ء تيِفلعَو ةييفنلا ةزطبخا هده صخلام

 اح لع 20 0 ناو دعف واول 00 تلاق دقو

 ةينيدلا ممط ارك دن وضاح مو دللاو طاش نر ميظع

 هلو ةيداكلا ةيندملا ةيئاش هَ وشل 3 افمح اصداخا ةيمالتم الأ

 ىلا دست اناو ةئيندلا ةيسايسلا:تاياغلا ليلا هانعم ردك

 «اليبس مه-ولق ىلاودعلا دج ناف صالخاالا اذه لع اومادام

 صخل« ملاعلا فترشت اهتداعك اهنا قربلا تاكرش اما

 '” شحال دقو مقو مظعا نيبرسملا ميمج دنع هل ناك امم ةباملا
 7 هذه ىف الو طهى ذم امف هيلع لطم : ّ اتشلا نأ ن نوريثكلا

 1 يق رمتسا لت"اءابسل ثرت 0000 هللا هج ركل و5

 ظ 000025 نم قلاةمالا بولقو قطا ةوق لعءادمتعم 0



 -. وال“ _ 

 ةرينلاوةينطولاب نو رهاظتبا وناك لاجر ضعب اد دفلف

 عرئارسفف ا ءاطنلا 20 رمأ نيظف رم طاصم ىلع

 نيرهاظلا ام ادعا نم رمدم ىلع رضا مهنا ف برر قبب و
 م ريثكلا,. سيل رصم ىف نيتفانملا ددع نا هلل دملاو

 لك ممرذحنلف اليلق مددع ناك امبم نكلو ضعبلا همهوتي

 ى ردم لضفاوريماريخ في رشلاهءاول لل ءاحلا زيزعلا نطولا

 ة.نطولا مقر وهف ) ١ : ىعلح نسا ( مظعلا اني ودخ وهل

 كقو.. ةبوبحملا هذ ل قوفح لع زان وس كول وهو رصم ق

 ملعلاب>و ءاك ذلاوةكملااو ةينطولا نعم هل ئ هللا هلظفد أَن

 قدهحو.همارتحاو نيدمتلاملاعلاةةث ىرصملا انيعش ةبح مدعتلاو

 قدصلا لك هقدصناف 1 ايظاش زايتحمتم كلدب :

 مسقنلو ناسللاو باقلاب هلصلختلو عافد نسحأ هنع عقادنلو

 2 ضد اده ىلع مادام 5 هتح لع نطولاو هللاب

 : يعم اودانت نا ماتخلا ف 0 ينأو

 | ردم ىبحتلا



 ل ا

 انما مق اندالب نع بناجالا ىلجنا دّقل » : كنتوص ىلعاب دانو
 7 ماللسل تييولا 00 و ىحور نكسن د دنع . انئمطم

 د هما تع عفر رمتأ هدحو نكي ريغص لثم اذه

 موقت اذاعو دالبلا

 |[ ان ةيقروب هن دعما ١ مالا كلم ةماقك حناكادأو

 0 ا ةداعس اهدا ما 2و
 0 مها كلانرف ديعبلا غلبمل اذهارغالباو رصم ريرحتل لمعلا

 بجاوف رشا انامهاونياتحملل انملستسا اذاريصملا وسب انردنت

 ظ ءانا 00 0 ادنلراو مءارو د'لاف . ةايلا يف انيلع

 7 توااوراعلاو ةعامملاو رامدلاو بارحلاب راملا فارطاو ليالا

 ظ سو ةلذملاب متيضر اذا
 الا لعتاوملاو لذلاو - فرشلا لعراعلا لضفتا اهولاسأو

 5 7 ةأمحلا لع تولاو ا

 )00 الاون افولا وهز ملا نطولا ة مدخل ساسا تما نا

 0007 0107 ا اذ 9

 2 موج

0 #7 

 ا م

 جسق |[ كا ١ قيما ذالبلا 8

 3 ' ااعورمأ هج 5 لوحضب نيذلا نيقداصلا كر لكل
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 ءاشفوا ءامآ5 | رك اعدتف مومتطيغ 1 م 0 تر و

 تيقبو تاماقلاو رادقالا ىلاعأ نيفرششم اونامو مهناطوال
 ماما تاير باّمعالاو ءانبالل الثمو 0 مهلا امعا

 0 ىح لاحزا ءالأ ةهلاثما نم 6 .رصملا ْق ررظب نأ

 ناطاسلاو شطنلا ةوقو هايل ةزعنمداليلا 2 غلبم رسوم

 ابوروا نء ىرصلا هيلا جاتحم سرد عفنا نا مرج الو 3

 اهفالاتخ ا ىلع دالبلا ىف ىنطولا ساسحالاةوق ىلع فوقولا وه ”

 مدالب نوي ميئاوهأ و مع راشم قرفت ىلع دالبلا هده لهأف '

 هدالب 0 ليبس يقتوأل موعم درفلا لبعتسسلو اددش اح 1

 موقلا ءالؤهتاساسحإ نم خيرات 11 ل

 هتنمسا رتقا ١ 181 ماع ىف ٍ فا اي ف !دئاق ل مدالب وحب

 لَ دلا نك اندع تلو ةريختلا 0 زهلا و أن مزه أمي

 لاق وهي اقدصا 5ك هيلا ا : 01 ل ةيبوروالا :

 ذمب هدو نأ انس رف ةمرح كلاسا سما كد كدا
 اذا » الثاقدثاقلا هباجاف 00 » همدص هللاهف « ىوم' ُ

 قئرقروف ةزيزملا اين _رفيضرا نع ةيسالا رك اند 0
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 الثمو لاجرلا ءاظع نم الجر مالا حجرا فد هدالب را

 تاقبطلا نماوضمن نيذلا لاجرلارك ذيءولممخيراتلاو . اريك

 مهتاساسحاو ةقداصلا مهينطوب بئارملا ىمسا ىلا ةريقفلا

 ةيماسلا
 ع

 00 ا طراروخا اك الو مك ولف لم لما و: اذا واكف

 هقيرشلا سوقنا 6 ١ رط اذ دايدزاب ب كم احا 0

 0 كص تل 18

 هنورت ام ىلا كراظنأ تفلأ نال ةجاح ىف تسل يناو

 ةيفيقحا أ ةايحلا ماعم ن 5 ةليل ا همنل :طولا رهاظم 3 اوفو ف

 3 ةينطولا راع نم هنأب نك دايب عددأب قطا 2 نأ رهعلا ادبف

 )0 لالتتساو ةيرحق ماظنو لدع نم رايدلا هذه ىفام لكو

 0 ايحالا ع تاعدبم نم وه ميظع كل هر ريبك مينو

 |( رتل لمعلا ىلا اهرمان.ةما دارفأ قوس يذلا فيرشلا

 : ,نفادم ملخد أن لك أ ىذدنع بإ راو نحاف باطمو ا

 3 ةيلاعلاةينطولا هدم م مب ا اريقاربق مروبق مدزو لاح رلا ءاظع

 ادا دل مه تريخو لاحرا ءالؤم ماقم تعفر ىلا



 هدالب ليبس ىفىحضي ةيحلا مالا ءانبا نم 0 ةزيزءلا

 مدحو م 3 كرئاءذنأ برال .زيزعو سيفت لك
 رص ءاجا  :رهنولؤدلا ةرصلا هما ناب 7

 مكلاما نع م :ء مواضر خويشلا ن ءوافكو

 لا 0 يي كلم دجاولا تسيح دز

 ىدالب نع مقادا ل نمو » لوةيف ة هبرصللا ةيعام>الا

 لكف امركم رهو ا يساو اهني رح تلاطارو

 | تح وللا قضم ياورد 8 قروض

 0 نيبرصملا عيمجو : امام داو ايمدخح بجاو هيلع لب

 امانح نع صقنب ال !مئانبا نم درف لككسل !منانحو . رصم ماما

 دارفا م اق لع ةديدعلا ناعم الان 2 اتلا ان ءاح دقو . رخال

 0 لاعالا رك اي ةعاحالا ةملا تاع 7

 زيلكن الا تدرطو اهطو اسنرف تررح ةاتق ختراتلا انارادقو .

 اريقح اريغصأط رجلا ررخ(توشوك) انهو: .ةءور 0

 هداؤذو ةرهاطلاهتينطو نكلو .ةناكم الو هدالب فهل ماقمال

 ف هتاعح ىصخشلا حرم نع دولخو هئطو لع ةريغ ددتلا و



 - هر
 لمعي الف ةدهاشملا دح دنع فعيو دنيعب رانلا عر يذلا

 اا فكم اهرععا نأ 0 هد تل د رع افعال
 اندالب ض رعكتموأ 0 ةامح لع ىدتع ١ ينج وكل كدر

 مجعالا ناومحال نحن وان ادتسو انقومحو انااوما انبلسيو

 ”درلاو ام ريخ توملا ةلياذ ةايْخ .انل ةاسحا نَم 21

 ةليلذ ةايحت نم ريخ ةفي ثلا ةايألا ليبس ىف

 فاصلا هذه اندالب ىلع رخم مل نايشلا رشعم ءانك 4

 اتئانبا ىلع نيناملا انك ىمالا انامهأ اذا اننأ مرجالف . ةمجا

 قيل لبف ةايح ةيهب اهفو رصم انوابأ ائماس دقلف . ايدعل نم

 مثأ ليلعل رصم نا اهب ك.رحال ةتيم انئانبال اهملست نأ

 تقزمو ف ويسلاب يدنا تءطق ولو املدومدقف هءاود لوف رعن

 1 ا دش ا

 : ةوملاو ةيي.شلا مه ا 8 | ممايح اوًضقو رمعلا ةراغ ! وعل

 | رشم ةبحلعاونرتوةقملا ةينطولا ”ىدابم ىلع اًوْسْنَو ةايلاو

 3 0 0 ا
 : 00 | زتو كر ثا رس متيجانول م ل

 َ نذلا له . 0 ما خويشلا ل اه رم 0 نع كو



 ا
 ةدددش م نسحاو راك ديلا اه ىرأ من . ةبصتلا ّْ 1

 اوسبلاف رهرسلاو حرفلا مجارتو داؤنلا جلتخم مالا . هاركذل

 اودناوءانهلاوحرفلابايثمويلا ملا م وبلا كلذدادللا با

 ىئافتلاواهتمدحل لمعلاب اهمال نماوفنخوةسعتلا كدالب ظح ٠

 اهصالخ ليبس يف ٠
 هاوسل هملسب نأ هيلعرأع ليلا داو هلو لك نلف

 يا ى ايبنجا هرايد ىف ابيرغ اليلذ ريح نشنعلاو

 ىلا لصت قملا ةلك نا ةفسالفلا ددر املاظاو.هدادجاو هئانأ '
 . نورق دسب ول . بولققلا قاما غلبت ممالاو دارفالا ناذل

 مويلا كتوص عمسر ل نأف يرضلا نطولا ررحت اذا اود 0

 7 مويأا دعب عومسم وف

 منا نم ءايربا نونوكت جنا ناوخالا ابسأ. اونطن الو

 جارخال اولمعتإلو اهتوقح ةبلاطأا نع جك اذا رصم عايض

 اليذلا نا رممم ىف ريثكلا لظب دّمف . اهرايد نم ىنجالا'

 ةعرج نم ءيرب هنع مفاد و همدخم الو هنطو نوخن

 نأ الك هلع طقاتت ىلاراطخإلا يع لوس رس
 ل



 ةلئسعب مثبم ناطاسلا ةلالج د00 ل اوركو هللا

 )ال الاغا ىرهاطلا هوك اوبس الو اماث امامها اندالب

 00000021510 نم رسم 5ع نيراعلا لوا هللالج نا

 وهف ةفالخلا وةلودلل بارخ ابعايضو هبلقو مالسالا حور

 ةغبم لكب ًاريثك حرف, اهلاوحأ لعفقاواهرومأ يف ركفم
 ةبلاطملاو مهقوةح نع عافدلل نير رسما مايقبامح رسيو اهيف موقت

 الجاعةلاحال ة نا صالملا ةعاسز أن اوخالا اهمأ اوملعاو .اهم

 هناوص مقريو رصم ءادن ناطلسلا ةلالج ىلي موي ا

 ملعب موي. ةريطملا حاملا رم قر اه لود هلا مفنتو

 ءاللأ نم صانم ال نأو ءالجلل نورطضم مهأ ريلكتالا

 لمتحم اغاف ناطاسلا ةلالح ديسب مويلا لفتح اذك اذأو

 ةزيزعلا رحم وحن ةصخاش انراظناو انتدتفا ءلم لمالاو

 اد كلارك ذتلا ادع ىلع مويلا ءم ئردح رصقا ول يدوو

 00 0 ااا حارا خا رك دب كانه 3

 0 هل داك الا نوكسا رقع مالا ناك كلا



 دل 0

 ةريبشلا ( هأيس) ةروت دونهحلا ران نيح 1455

 تن الازا انتم ةريخ الأ ق رايز ءانثأ ترهق دعو

 اهراصتت | ةيلعلا ةلودلا ترصتناو قرشلافف مهساي-تلشف ل

 ديضعت ايناملا نمو مهناين ىف بايترالا انوروأ نم اوأرو رهابلا
 8 مهعئانصو مهلاجر نول عتسيو نولمعب !ودخلا . مدض ل

 مهنأش . ةيامعلا ةلودلاو مهتلود ني قئالعلا :نيسحتل ةناتسالا
 ءووضنملا رفاظلا عم

 مانأ اسنرفل ءاقدصأ اوناكز يلكن الا نأ نوملعت ؟لكف

 ا تم 3 نيعبسلا برح لبق 'تلاثلا نويلبات

 كلذك نورك فيو لير ادعو ا ا
 نيصلل ليملاب ةينابايلا ةنيصلا برا ”ئدابم ىف اورهاظن مهنا

 هذه نيصلا .دضابعم اوناك نابايال رصنلاو رفظلا مث امل م

 !نامز لك فو تفو لك ىف مهةسأيسس

 ابلك ةرصللا ةمالانتيتتلو ناوخالا اهمأ اونقيتنكلو
 اومادام زيلكت الا مم ادب قفتي ال ظعالا ناطاسلا ةلالج نأ

 ةلودلل زياكن الا نم ةريبك ةيدسم 1 لالت<اذا رصل نيلتع



 همس

 مويلا ماق اذا ةبارغ الو بت الف . ءادعالا او ءانعألا

 ممديقعأو !فسألا مهنطول اب نومشتني ةروثب دنحلا وملسم

 . ظعالا همم 08 ةلالح صخش يف اه اع زباكت الا نعط ىت ىلا

 وه (ديبلا ديع ) ناطاسل || ةلالحْنأ زءاكتالا ْنَظ دعلو

 ٠ رودمتءلام الطاب نكلو اهرانل يللا ةراوذلا 0 كرد

 01 يك اسدلا سد نط نع ناطاسلا ةلاللجب هزدن انا

 0000 د ووك لأ عدتها راو كلدك رن

 0 لا م, وفن و مارتحا لاب 0 1 رس مهساسحأ

 كلا ا نمل مام و زياكنالا د مهتعفد ىت أ ي ىه هيف مام

 اذا - هدأ ملوك رد مو بوأق 0 لورعشإو لوسحل

 ٠ ةلاعف دا ةأس

 اهرهاظت ممامنا ةيزياكت الا ةسايسلا لم

 1 اهدا شل ا ةناتسالا ف لس ارضسو اك ره هازكي

 أ 16 5 3 0

 ماع ديحا دع تاطلسلا موح رأأ لعف - 0 دل عوضخلاو



 عافصالا مج قمل اح رف ىدص ددرتو ذأو لك فو

 اممظع لع 00 مويلا 5 ريطخ لا هد

 2 تسلا أو - لم لبق نم هل نكي مل رماو . اهلالجو

 قارهاو يحيسملا ملاعلا دص ىالسالا ماعلا عامجا نونمتي

 ملاعلا ريسينا يهو ةينمالا هذهم رهاجاو ىنمتا ينا لب ءامدلا
 و هلك عمتجم ناو لعلاو روثلا قيرط ىف هرساب ىالسالا

 دهتعا يناو.نيدتعملا ءادتعا درو اهتادعا دصل ىمظعلا ةفالخلا

 م,ابجاو نيماسملا ىلع نوركني _ ءالّمعلا لك نا

 داحنا دض هينبو مالسالا نوضغبي نيذلا تاباتك تناك اذأو

 + 1 ”ايبسدتي الرشد دمج تااياتك تيا

 ةداحتا امنا ايسايس اداخحتا ىمالسالا ملال ءوي

 | وامط 0 لا | كلذ نوملب عو زيكتاالا ص

 سناسدلا ةفالكلا دْض 0 املاطو حيبةلا نمطلا ةفيلخلا ةلالج

 للا رع

 لا دحتا اذاو

 لودلع 2-1 لب : ةيلعلا ةلودلا ءاجما نّيفلا ثدب اوماقو

 ةيلعلا ةلودلا مدعو هتف اخ شرع نع ةفمالا طامفسا انمروأ

 امتاد اوناك مما ىنار ىفو ءادءالا مويلا مهف . هللا اهامح ٠
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 .ةفراللا ةلالج لوح

 اذ ون رحا ابان رصملا ةمالا تاكرح كا يذلاو

 قرع د ناكردس ال كعدش ١ فر تل راك الدهر طقم لالا

 ةلالكام ف نعو ليعلا ءانب اةدقفأ ؛ فد نم ةيلع اعلا ةلودلل ام

 لمع الط انهن فرعو بوأقل اف ا ند مظعالا ناعاحلا

 رواد 8 مهلا 0 ماهس مممعاطق : هتل الد نض 2 داحذلا

 ا رعت نأ نم ةناكف يسارا م مفرا ناطلسلا ةلالجو

 : ءالخدلا ءال ذه نءاطم ا ولع

 افاعتو ديدش 0 مظعالا ناطلسلا ةلالح دعب انحرفف

 داؤفلا ميمص نم مويلا ىبحم اناو دك ان هي ا

 نانملا ةحمةسدمملا ةفالكخ ا ىحو زيصلخلا ءانب الا ةيحن هتل ال

 امتادعا دئاكم نع 3 رلاب ةنيتم ةيوق امام مجمل و ءالولاو

 نيديدعلا

 0 ةبطاق ضرالا يب ا ا حلك اذا غلاب ا يفاو

 ةقرشلا اذا 0 0 م ولقو ةسدقملا ةفالآلا ص ةهجوم

 دأب 0 8 ةبل اهاغيلا تاراصتت الاب كن الامال ا دملذ



 00 ظ

 | ةكيرا ىلع ديما دبع ناطاسلا ةلالج سولج ديعب ميلا

 ميةلعت يلع ءاعج مدلل كاذب لونهرسو لاي مظعاو ري

 سراب انلامتحا ناك اذلو  ةسدقلا ةفالاتا, شرس دق ل

 لاح لا كلذ نم ءزج وهف ةماخ ناك اذ انددع ةإق ىلع

 ةح لع نييرصملا عاجا لل ١ الد نم لعد وه لب 52-2

 ةيلعلا ةلو دلاب قلعتلاو مظعالا ةفيلخلا ةلالح

 7 قيدوجو تكفكاص ع ةعبارلا ةرأل كح هذهو

 نيقداصلالافتحاة رم 3 هءانلفتحا ويباهاشلا س ولطلادبع موب

 الازد. ةلودلا قدوتنا فاسإ نكاد ْ و ءايفوأالا

 لش“ دايعالا نم دنع قاز ردا ما علو 33 حاو رسمه تئاصعو

 ةقيفْلا فمويلا كيعف رورسلاو 9 حرفلان مه رأا هدههأ : رزعرس ف

 معن .ينامعلا شيما دعو ةقيلاخا ةلااجديع ندع

 اهد_< لالخ ةداعاو ةبنامعلا ةوهلا ءايحا دنع راصتالاو

 ةناملا ولا تاراصت اري ا رادممو ودل لك و

 ساسحا يذ لك ردصت حرش دقلف يناّملاو ىالسالا لاعلا يف

 نيل ال ةلكوناطلسلاةلالح لوح نيداملاةلك تي يل

 راخفلا دعوه



 كك

 تنثاو ةيناملالا دئارملا ةفاك ةلاقملا هذه تاقانت دقو

 7 اك الرا اهنوكح كاسو نم رغلا ةطك لع اهف

 1 امم كلذ ريغ ىلا هب ةبرصماا ةلكستلا نقار امم الرع

 ! اريثك زياكتالا

 صغ تح 1451 ةئس ريمتنس لوا مو ءاسم ءاح ام

 نيذلا نييناهعلاو نييرصملا ريهاج مجرتملا هن , لزانلا قدنفلا

 مهني ناكو نامت ةلكاج 0 لافتحالل هتداعك ماعد

 نا دعبو سراب ىف ةفاحصلاو ةسايسلا لاجر نم رييك ددع
 ::لاّمف اييطخ ممل مجرتملا فقو ءاشعلا ماعط اولوانت

 م26 سرأب يف تابطخ اج
1 

 كالا 01

 ” قلابل ريك ١ نم ىه اهف ىئرشتب ماضفت ىلا ةليللا هذه

 ا انا نيناتسلاو ةفاك نيل تولقق ينالسالا ماع

 نواف ةصاخ رصم.ق اننطو ءاناو ررسلاو و حرفلاب ؛ كلا



 ل يزللكنالا

 تا يك الا نوبجسلا اهيا اه ارتطما يف يكس لا

 محلامتا او ةقحلاف باحتلال مهب أوبجعت 6 مدر

 قوقح ل نودتعيو مارحلا مظفازونجي مودم مدالب ريغ ىف

 لك رصم ىف ىدسم نأ زكنالا نحل حالما و

 سءاذا نكلو .تنامع لقا تقاس نأ نوكي نين كلا

 دقو.ني را وظعاو ةانلا 0 ا 4 دحأ ىرصم

 فار الاو هما هسا ةيص وصخ 1 رسهد» 0 0

 درم ل 4 نواق الل
 ىدتعي نم 3 2

 4 ظ رم

 "مسلوب الاةؤاسلاوارك _اناوح 2 00
 يفكت ىتلاةصو صا ةمك لا ىه صف! زياكت الا نم مهي ن<

 ذا ِ امه اة لا ريسؤ رو. نأ ردع اود تع اهدعدو

 ! ءابطلتا لك نم غلباو حصفا يه

 « لماك ىنطصم . ١459 ةنس سطسغا ١١ يف سدرأب



 : ! ع نأ وهو.زياكنالا ريغ رسوم ءالزنو ةفاك نيب رصملا

 قيس الو . يصحلاب ةيمرب 6 أبرم امص لا ة ايزيلكلا

 | هحعرجم فرتعا ىزلكتالا ةكمحلا سل ىلا ىركسملا

 ا مسقأ او اهف بير ال ةءارب ساحل هر نكد

 ” امىأ ةح ملا ةريرلا هذه لب عيظفلا مالا اذه نا ءارقلل

 ؟ 7 ةزودصلا د راكس ذا ءانأ راكشالا
 1 رح ع : 03 3 2:

 ! ادد احس أريبان رصم قل تاعلا أاده ةءارب ا دعلو

 0 اهلا ماما ةيند» ةيضق ليتقلا ما تعفرو ماعلا ىأرلا يف

 | عذر ءردكسالا نا كاب نم دقو ودكلاو 0 مدعو هطات -.زملا

 : ” مر ةئربت السل 00 رك 0 م سأن || 00 هن اذ

 صاصراب 0 ال

 ” ءىراقلا اهأرقاذارصملاوحا فئاحص نم ةفيحص هذبف

 ا ةذهو . لينا ىداوع نىظاوش لعىرجب أم هنك فرع أاهمعك و

 ”0 لاو ىرصلا رصم قابفرع اهلع تيتأ 0

 ُْ لك لع بجاؤلا نأو ْ ابوروأ يف ل 0

 ” لالخالا دبط معتحت ناووم الا هده اع فقو نددتم لجر
0 

23 
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 نوريثك حرج ثيح مهملع صاصرلا يتلاو ىزيلكن الا هدئاق ش

 اريبكافظوملازال لب خيو لقاىزيلكت الا طب .اضلا لئيم ما

 "نعيم انما

 ىلا انيللا قيرح ةصق ترهشا ىضاملا ءاتشلا فو

 1 ادع امو رانلاباق رح ص اخشا ةينام حاوراامف تبهذ

 تذخأفهتلتقو سلو طراض ىلع تدتعا صوصل ةباصع 3 ظ

 دحأ مايالا نماموي اهرعشأ ىتح اهع ثحبتت ةموكللا|

 ىف ةءاق مهلع قلغاو ةباصعلا لاجر ىلع لاتحا هناب يلاهالا

 ءالده تلاسو ايسلوبو اًضاخر ةموك طال 0

 ةموكملا تدجوف امتتماف ةعاقلا نم اوحرشالا كا

 هذه يف لمعي لم ريخ نأو مبجارخا ىلع اهل ةعاطتسا ال نأ .
 داقياب  زيلكت الا رمأ وا - ترماف اعيمجم,ةارحا وهقلكسملا

 نذلا ةيناملا ق رخأو تقرحاف اهمنف نم ىلع ةعاقلا ىف رانلا

 لول! ةيفام ىلع ائثال هاي ظاب للز كلا ماقو اهف | قلاكلا

 : يكفل 0 تحب طم قل

 اخ 4 تصله اريحا ثددح رجا مانا تلا



 ىرصلا ةايل ةميق الف ةناسنالا ةبجولا ثيحنم اما

 اليكم ف هن رجلا ةارحلا لع ءادتعالاذ ل 0 ف

 ةناسن الا ةاجحو ماعلا دم  ريماتلا ءانا قئايغ نم

 ّك رو هدام كلذ لع "ىرافلا ركحيو :

 30 1 ١
 3 اسدنيم فارغلتلا لامع ند لمأع مايالا نم 6 كلا

 ٠ © فارغاتلا لصو ىضع نأ افارغلت هيلا لماح ناك ايزيلكنا

 2 فاظوم رركف ل ىزيلكت الا صضفرف ردم ةداعلا 0

 )0 15دك الا دق ةحلصأا رماوال اعانتا تلطلا قارغلتلا

 7 لوانتوزوكسلا ةباغب ماتف هيلع باتا قحتسي بدأ ءوس هنم

 2 ثيح نيكسملا 0 ردص ف ا عاصر بوصو هتقدش

 عرب الاو ريدح ريعص نأ 3 6 4مد ف طبخت 0

 هده ةءارق ع لءاسش 'ئراعلا 3 كيو 1 دا ولا 0

 7 !ءىثال 5 هبحاف » ىزيلكنالا ا تامع ىو لكما

 "1 دنملا ىلا رلكحالا هياوخا هلقت اغا ادبأ ءىثال

 " مهنم اضيرم اوملسي نأ ةرم رهزالا ةبلط ضفر دقو

 ”'رماب ةيلكلا ممتردم سيلوبلا ردا ةبركسملا ةطاسلا ىلإ



 كك

 0 ا ا ىرصم لجر اهرركو رصم ناسا وه ىذلا

 ةقيفحأ حالسإ لالتحالا براحن ةددرحلا هذه نازيلكنالا ٠

 دعاسدبا ةجحن ةكاحملل اهريدما رقاسواهودبطضاف ةءطاسلا

 د د هندن رج ىف هرمثنب ىمسر فارغلت ةعازا ىلع

 ةديحولا  ةلعسلا تناكو اريك ”اريثأت رصم ىف ةضللا 00

 . ةناع نيسوروألاو نييرضملا ركشال ةلفاغلا كاي 0
 دضَت ءاج ةءارب دي ولا ىجاص ةيزااةكمملاتار

 اودده ةضي رع ةليوط تاديدم دعل تءاجو زيلكنالا ةبغر

 هءاقعليننيلمؤمةيضتلا |وقًاتساو لوالا ىرصملا ىضاقلا 0
 ىرصلا ءاضتلا فرش امم ةءارباذاتتساةيضقل مفانثتسا ناكف 1

 لب لالتحالا نوفاخمال الاجر نييرصملا ىف نأ لع نهربو

 لاتتسا نم تءاكت الا شأب انف .تابتو.ةرت لكي لدملا
 شطيلاو ماقتنالل أايحو مها 0 تالا مهما رصم ةأاضق

 ةيالث ةحودزللا ةءارعلا هده بقع اوننع لدعلا دعاوق مدهو

 زدلكت الا ددع دادزلل فانئتسالا ةمكح ىف زياكت الا نم ةاضق

 1 1 ا ارخأ لالتحالا ءادعا ىلع ركملا رك 8 ا



 امش مفرو ابكردأ تلا ةتباثلا ةَقيَقْلا هذهو ةاباخ الو 0

 هم 1 او محا لد مدعلا !اده ف ي ه نولوالا ا

 يف لدعلا نوردش زياكن داو كلاش ال ةيردلا هيدملا ساس

 ِح راد يف هنأش وع ميظعلا راخفلا لو رختفيو هردق مدالب

 نوبةفيالو هفورحنم لوالا فرحا نورصيببال دقمهنكلو

 0026 ودو الا دمج ف لدع لف . رصم ذالب.ق ىعم هل

 كلذك اهب بوشموهوألا ءاّضق الو ةسايسلا

 ا” نأ راكأالا فرع ىف ليعلل .ةيساسالا ةدعاقلاو
 ” ىذا الا ب 3 لداتالا ودع ان قم رفا يك

 ١ ”اساسالا اذه لعيرحجب ارد ناوذاج ذا ىنج وو تح

 ماعلا ىلا روق كنا تجنو اوروأ 8 3 2 :

 : ”تودشلا راك اهدض جتحو ديدشلا هءاضق اهماع ىبوروالا

 ا كمت

 ” نرذاالو او زياكن الادب 5 ا هلا كدعل ا دعاف

 1 لاف 0 0 هيضق 0 مم وهو 100 لاغم ريع * تااذ لع



 م

 ةلاَقم هللا همحر بتك دقو فيرشلا رهاطلا هلمت ىف مو>رللا :

 ١٠١ يف امرت ةريبشلا ةيناملالا طالبجان رنيلربلا ةدبرج ىلا .
 ! اميرعت اذدهو نيل 1

 1 رصم ق 0

 مهمداح ال نذالا« طالبجانرتيلربلا » ءارق ميمتسأ ىلا

 ناف . يئاجملا دالبو ةنعارفلا دالب رصم نوؤش ىف مويلا '

 نأ ف نمصلا مايالا 5 هه 2 4 رمل 2 تملا اناللأ 0 8

 بيلاسالا هده لع ََكأ اعلا هع امو ىذه ىا :ا1الا ماعلا ىأرلا !

 او.س نيذلا كئلوأ . رصم ىف زيلكتالا اهلمعتسي تلا ةيرشلاا
 . ةيناسنالا ةأمحو ىرشبلا ملاعلا ىدمع مهسمتتا نومسيو |

 ةياغ برغتسا الا ءامدقلا نييرصملا خيرات دحأ ارقام ٠

 دقلف :. لدملاو ءاضَملا رماب ةدئازلا متاع نم بارت
 لك ءاطعا ةنيدمتملا ةمظتنملا ةيعامجالا ةئيحلاماوق نأ اوكردا ١

 8 نساَنلا ناب فاعل د 1 4 ا لا ةءار مهدد هروح قدح 7 ٠



 لل تاك ىلا ةلالو ةينيدلا ناتضلا ديد ىف اريبك ايس

 ظ ئدامالا ماعلا ى اسن رفل ناك دقو نيماسملا بولق نم ةرملاب

 نم مهسوفن لخد أم رع نهال نإ ملعف نوريثك ءودحأ

 كلذ ىف ةحاصللا سم احل امل داقتعالا اذه

 انوروأ تصعتب ناد ءلاو نيملسأا داعتعا نأ ىمديو

 ةيدنالا ها كا مالسالا دض أسارفو

 7 أ لع. ى مس و لسلا ني 0 تكلا لا
 ١ انآ تبثي نأ دحأ ميطتسي الف نيملسلا ةبحاندتف انك اذا

 "0007 لارا ةخاتتصأ نب قرشلا ف نيعسلا ةئاش

 000 1 ع ارم انمفد امو نيدلدملا فطاوع انتحر جاننال
2 

 انت نت

 5 ةماق ا ح 0 0 لا 5 هل رمل أمو

 1 رودص هسا نيملسملاو مالسالا ءادعألب رسوم و ةلودلا ةادعأ

 نم كلذ ريغ ىلا هحاملاو مجرتملا ءاجر املا هلا هذه

 ا ككمص 00 لامعا ن . 0 00 لع كَ نوال

 مجشل 6 ىلاو 4 ةيرصلا ةلِخَسملا و 0 هيلا



000 

 ةدئافلا لطالف ذيفتسل فاين أناسا عطتسي اذاد
26 

 راطقالاو دالبلا اواجو اورفاس نم

 كلا نوزصلا نمسك عمال وط ةثداحلاب انف رششن دقو

 0 رلاخال 5 ءاوملا ليدبتل سدراب نوئيجن

 لالتحالل هتمواث“ : رييشأ | (لماكى اصم) عم ضوصللا

 انناانع اذا ةقيفلبا هوا نعم نورك انا ىزااكتالا

 ا 0 ةيواسنر هلا ةيسنحلاب رختفن تايداحلا نك دعل ٠

 اسنرف نأ سحينيبقرشلا ةسايسلا لاجر ضعل عم ثدحم ىتم
 4 ةحوسج ل ارول كف أش ةريخالا ثداوحلايف /'

 لئاسملا نمل هنأو نابسملا ىف امل نكي ملام اهماقمو اهتطلس
 | امل ناك دقو لالا هذه ىلع اسنرف حبصت نااّمح ةلؤما .

 لع ةنامعلا مالاو مومعلا لع ةيمالسالا ةمالا نب لولا

 لوادر 1 ؟ىلاتدخنادتلوا

 ا يالسالا ملاعلا ل م .نااماش نم ةطخ ا

 انور 3 0( داةتعالا ىل 0 حالفلا يلا را ناطلسلا

 ناكداّمتعالا اذهو . ةديدج ( ةييلص ابرح) مالسالا براحت
: 



 ب /و د

 داس ءادعلا
1 

 داغ الو ىلا قلاخم ةطللا هده لع داقتنالا ناو

 ممالا نم ةمأ بلاطنام دنع ىعدن نا ان حصي قح ىأبف

 0-2 ا كسك كا هده ةهلاوع 3 ءاشلا نم عىل

 لكلطابل ءاعدالا اذه نا  ةاماك ةحيحص امنظن ىتلا انتديقع

 00 ار هموت تيلاءاهساسأ دئاقعلا لك نأف . نالطبلا

 نا ليحتسملا نمو أهمدعب ةلمضفلا يه ىف عامبلا و كداب ريعتا

 "راك دعلو رخآ نيد لع هتلضفان نيد لع ناسنالا 5

 ةيمكلاهددي ميه ربا ف و .نييحسملا هلا راص و اد و( ىسع

 ادابج( نافلكو 0و ( دهاحو نيملسملل ا انب راق 3

 7 نديم ناك نم نا كيوتاكلا نيدلا ديح خ1

33 
 00 د ك0 ف بيصم( لماكقطصم ) نا ذأ ىمدنف

 . حيسملا نا كيعلا

 ها.اهدئاقعو اهدورمع نيدلا ىف اناةرباغلا ممالا مولن نأ انيلع
 ىف ( ةيسيرابلا لاينواك شيبدلا ) ةديرج تيدتكدقو



 د ل

 هل ةلاتع تيدملا اذه تيصلا راظلا سا
 : ناؤع تح (متانلا 7

 #0 ةيدروالا لولا 200-
 ( مالسلاو )

 : هبرعت ام اهف لاو
 ع 38

 هنامو ةحعاع اذكسح نازرغا تناكلا تاحأَو نم »

 هدب رح اي

 لمعتو ةمكح مدخل لا هيلع جن نكت ولم 0

 عاى ىو ا ديس 0

 ثداوح لع < نا قابجاو نم ىرا ىتأف كلذلو

 قطصم»اهاور يتلا ةميكملا ا ةديدسلا ءار كل ىضذتمع قرشلا

 ل رج ىررغدحا عمريخ الا هثدح ىف « لماك

 در الة .لاحاجتا ءءاعرتت !ناعرشلااده لا

 ل لا عوتلا حاصمل ررض مظعاورصم يفو وو ةناتنسالا ىق

 نويوروالا اهعبتا ىلا ةئيسلا ةطخلا نع رداص مودشلا
 ةيلعلاةلودلا اوبطاخم نا نع الدب مهاف ةيمالسالا ةنايدلا وحن

 رابظاب اهم وبطاخم ممارتىرخالالودلاهب نوبط ان ىذلاناسالاب



1 

 0 ه1 رو ناه ال ظاور نك وة الا رطا ولعا
 دلل نط ءوب نم دفتس ارتلكنا ريغ ةلود دجو الو

 .قرشلا ىف نييحيسملاو نيما_سملا نيب عازملا نمو ادوروأب

 0 داع دا م ربظم 7 د ارجع نا اضل اهعلصم قمل

 01 نإ نع دقو ةلملا ةيانسألا ف تداولا نم هدا
 اعر نوملسم م( أع مما مدت ام بيسإ طونملا نييرصملا

 اهدضعو ابوروالونم اودّقف مما اودقتعا

 ان لع ةقرشلا لئالاف تحبلا نا لوثلا ةلمتو

 ليجأتو نئانضلاو داقحالا ديلوتل لئاسولا ربك ١ نم نيدلا
 درك نأى ديف دىدم نمزيلا قرشلا ىف مأ ءلا مالسلا اديطو

 اذا يهو قرف الي ىنانلا عينج رم هادا هده هاو ادردأ

 نم ”ربلاو قوما مارتحاب ريغلا مازلا | مدع لع تحأ

 نيملاعلل نهربتو هبرسدلا دال ىو نااضأ أما اء بجاولا

 ا ال دثد ءوابض لاو ايقدص لع ى ح.سألاو ينالسالا

 0 0 ىف باتري نأ سم ىال

 جلا 60 لف ودإف واودا » ويسملا دضع دقو اده



 ا

 ا هي مالسالا مامز عضوونيملسملاتاتش مجفف

 نم رثك ١ كلذ لع نيماسملا ضحي ةيبروالا لودلا ىراف

 20 0 داحنالاو مامغنالا يلا موعدنو هتلالح

 ةينارصنلا مساب اهمالك ناكو الا امرما ىف نيماسملا بطاخم مل

 نم رشبلا دارفا ىلع مالا نيمتلا مسا طق ملكت ' يهو

 رطاوخابلا تلضو ىتلا ةلملا لثما. يتلو ندلا لاا

 مظعالا ناطلسلا ةلالج اهب هاف ىتلا ةلمجا كلر 5 ذا نيماسملا

 انبيش ىف ردصن ىلا ةيوسفلا هسلرب ىرفوين ةديرج ىتاكمل

 30 ؛ى م لجشي هيديلص ايرح انبراحت ايوروأ » لاق ثيح

 يف نيمل لا دارفا ةدئفا اخ امج ةلمجا هذه هتلالجبرعا

 هرساب ملاعلا

 قرشلا ىف بجاولا نا لااغلا ىف يورو تبسأ دقو

 ىعسل ي هع املا: ئارلا كال
 و.

 نييحسملا م اوقالاءانحلاو ةكافقا | و اعا فرو ا هءارو

 ةسورح ا كلاملا يف مالسلا 2 أعد ددطوو 002 َّى نيدشسل 'اعلا

 نيكس ل1 هلك نك الع نقلا 1 ىنظ ىلعو



 بضغلا نيعب تاحالصالاب قاعتإ عورشم لكل ذئنقو .٠

 لدع ىلعوا ايكرت ىف ماظنلا ىلع مالكلا دراقل و اندر او

 هك رح هيلا تلصوام ىلع كفقتا نأ تدر عا وتاج داما

 ةمداالا بتوعشلا نيب راك لا ْ

 "1 لآ اههدحا ىر نازح قرشلا ف دحوو

 0012 نوال امأ . كلذ سكع ىاثلا ىرزو هل ةدوددل ةودع

 اوروأ واس كلذ ل ار دادزاو موي لك هع

 ماسقن ا بابسا نع نولءاستيام اريثك نيملسملا نأ مقاولا ينو
 هاركالةمزاللا لئاسولاذاختا نأشياهقاقشذاو ةيبورو الا لودلا
 ا 02010 اهداعا تايشاو ترك نعءذاملا لع قاولا

 ردتقتام اريثك ابوروأ نا فيكو ايلاست نمنيب امنعلا جارخا
 ءزجتلا نم اهتاقوو ةيلعلا ةلودلا كالما عومت ىلع اهتظفاحع

 لع ةدنتسم ائاضعءا قيزعو اهازجأ دددبن رشابت يه م

 !! هنيعل ر ركل

 # ةينيدلا ةلثسملا

 ىعسيو داحالا لع نيملسملا ضب الزاطل سان ومولي »
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 نأش مهنبعأ يف تسرو ثملا راطفأ ىف ةيمالسالا بود ١
 قوز درو اها ناك اداه. دوو مظعالا ناطاسلا ةلالج

 0 مقياملك نع الؤسم ناطلسلا ةلالج

 تاراصتتالا كلن فرش نوبسنب اذا نيملسلا ناف هدالبو

 هنأ ىف وال مظعالا .نراطاساا ةلالح تاذ لاذع د

 ماعلا ان هتلالح 0 0 انوا رطاخ نع بهدا

 اد د و حبصأ ىالسألا

 داقتعالاو نظاا ءوس وه ىئئاهدناو ىبي ىف داز امو

 سلا مره ذا و نطلب 1 5 انوروأ هتنن ىذلا

 ما اوه اورو دالخا قدصل نيملس ادا كانتا محلا

 ايلاسن ةلئسم هذهو مالسالا دض زيحتتال اهنا وأ ىالسالا

 نم ريثك بقع هل ةدطومو داقتغالا كلذل ةتبثم .تءاج

 ناب ناطللا .ةلالمل ابوروأ ةرهاجم ربتعي وهو اهريغ لئاسملا

 ةموكح ىلا ةيحيسم ضرأ ةداعاب حمستال ةيحبسلا ابوروأ

 ريضلاو رشا ىوسددر ال اهناب ىالسالا ملاعلل انالعا ةيمالسا

 نيماسلا رظن نع الضف اذه . مالسالاو ةينايملا ةموكحلل



 مدختال رازو لك ريبعلا نك 0 0 ن“ كر احا دنوم

 ةرم فلاهيلع ىه امج ةلاا تنيحو قدصب دالبلا

 اعلا تانحلا 3 وه نانثا هيف فاتخال ىذلا صاالاو

 زدلكم الا تلج تدتشأ الكو نيدررضملا 0 مج نها ويحل مال

 1 ةماالا نرعأ ف هردق نم 0 ا راواكو هقومح ىلع

 د 00 ىرصلل سعشأااو اعاد هاش العو مراظنا َّق

 لوخلا تان نم 001 0 ا سابع ودخلال ندم هلا

 حور ىف تن دق هلئاذف عيجو هتنطوو هطاشنو هنابث نأ

 ءاقدصا ةفصل يرصأ | رطقأا يف اوسيل زيلكن الا نادر

 بحاصت اذ ىةلثمااةي ودخلا ىت باسو نب ربغم ةفصل 0 ادد

 فطاوعلا كلن سفن رسوم قى اح طل لع اشان ى ملح سابع وديا

 خا سا ل ويملاو

 مد“ ةياعلا ةباتسالا ىف اجي

 نأ ديطو داقتعا ىلع اأو ةلع 0 ءاب دقو »

 مي حرفلا هرم ل 4 فق يام شي تاراصتتا



 د ا/# د

 نيبوسن رفلا باتكلا ضع 00 دّد ةهجوملا نعاطملا

 ىرصللا رطقلا ىف ولا ريثأتلا امل ناك

 ىف اسنرفل لصنقلا ىسايسلا ذوفنلاب قلعتب ام امأو

 ملا دنع هقوقو نم ىطو ءانبا ةسب لثم كنا

 ةفتا تنسلو اينوويو تا وها لماتلا در وهو هدنع

 هفقوع ديدنتلاو نادركوك ويسملا ىلع نعطلا تايلكلا هنا

 ليمل زئا> ريزولا اذنه ناف سكعلاب لب لاوحالا كالت ءاذا

 كواس عيطتسيال هنكلو ةباغلا ىلا مهنم مرتخوهونيررصلا

 رارسا لعنيفقاولا نم تسل ىلا معن ةيصخش ةيسايس ةطخ

 نا نيزيثكل هل 6 رهط هنا ريغ ةيسرفلا ةلنلا

 اذه لع اسسؤم نوكي نا دج رم فاكر

 وبدحلا ىلاعلا بانا: ةرزاؤم رهو ا

 قوةحوىرصملا بعشلا قوقل لثما| وهو وس نافذ

 ةءرصملا ةيودملا ن1 ا ا نع بهذ الكل

 اما ينبخيف ايوروأنم ةلوهكم هل

 هردصم 0 ام ابضايح ن ..ع دوذلاب



 ملو ىرصلا رطقلا يف ددعلا ى 50 كال ل وا

 5-0 ا نودعاساعر ةطلتخما 3 احلا ىلا مدقتىتلا اباضقلا

 ةرثك ىلا رظنلاب مهم

 اروح |ذاذ مهنم ّ احلا هاه تادارا ظعم 1 ىرت ماباضق

 لينل ةح> نواتحلا هذ_خت, اشحاف اناصقن تاداربالا تصقن

 | كلذ ريرحتو ةطا 37 |ىلا ءانلا لع

 ادعو ةركفلا 8ك نو د ان. دل ردا نمو .جدصعم

 ةيزلكت الاةموكملا ا ةينان ويلا ةرازولا اهم تالعقلا دوعولا نم

 راع ءاننأ امدعاسم نم هتلان ام لباقم ىف

 جملطأ يل الا عوضوملا اذه يف 00 لطأ م او

 . ةطاتخملا ؟احملل ةبجولا ةيزياكت الا س 00 0 ىلع

 ” دا فارع ةدئاف رضع تابيساتلا رثك ١ ىه ىلا

 رطملا ف زياكت اللا كيرَص 0 ةنامخوة .مومعلا هس

 دابح مو كاد ا أانند + امف ع 0 ذوفن 0 يا

 0 8 ندا نيرا نا قر "اذار رياكن الا ن 00

 نم اريثك نورظتني هو كلذ ءارج نم ردك ىف نييواسنرفلا

 1 ةظحالم نم انه ىل دن الو راظتنالا لاط نك واسرف
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 ةثداغ نم ةلحرلا هذه لالخ نكم هنأ داو.ةيللا ةناتسالا
 دّقف . ةيرصملا نؤشلا ىف مريغو نينامع نيب لاجرلا لضافأ

 [ك رو ىرصلا نطتلا ةرضاطلا هلال نع اقم نا

 ىنأب اع انباجأف

 : رصع قلعت اهذ لماك ىفطصم لاق زن
 :|ا>ىف يف رييغآ ثدح لف رصع صتخم امأمأ -

 ايوروأ وأ ايرصم ناك املك نوران زلكتالا لار الذ

 رطعملاب ممرظن ف ةرقخ تلا أه رس 1 و نأ 6

 اذه ارتوكس لع ةظفاح تثيل اذا انآ ىف كش الو يَ 5

 د ًايثف أيش ىدعاهذوفت نآف ىزيلكتالا لالتحالا هاج

 أت مالا اهدا ماتو ىثالتلاو طاطحمالا ةريغ

 يالا ءانلا يشن .الا نيتتسلا ف زيلكت الآ لوا

 انو ةنلا هذه قمم نوماس |ونك اذا يردك 00

 ابوروأ نآف ك احلا كات ملاعم ةلازا ىلا اولصوت اذا مهما لوقا
 00 طَدلا ىف دوجوو ةايح لك دقفت

 ىلا اهريغو ةءزيلكت الا رئاودلا ىف نوريثكلا بهذبو



1 0 

 كارش نمةللاساهجرخاوةديجلا ةمالا هذه هللا انك . ةيضاملا

 ءادعألا

 0 اق كحل نا كيمادا . كندتحتو لقا ماتحلا يفو

 « لماك قطصم

 نى سس : رابىلا لصو 0 امو يق تكئادو م رتلا 0

 هدد رح ا كانه دل ويكو هل 4 سر ملأ ةفاحصلا كعاذأ

 هَ 1
 قا ودا اده تحن يو امدح هعمل رح اكريلك الا

 7 كرو رضم ف تا وح الأ رج

 3 جرتملا ع ثبيدح 0

 اده مم "دبع لع اوذحا نحلل نب لانرر د نإ ا 0

 ا ةسوروالا كد أانسلا ةلمغ ل ُْط اهيا وهو دومخلا بحلولا

 0 لكن الا لدا الاةلزاثمو ةيرصلاةلتسملا هاك قيمعلا اهتابح

 |” ف ددللا ريلظأ نم ةيعرشلا لئاسولا عيمجم يرصللا رطقا

 براق ( لماك ىئنطصم) لثم بادلا قى طاشنلاو لمعلا

 نم كاع سيرا لآ ه1 و ل م مل اد 5
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 ناثلا ف 20 ا ول ثدوو لوالا ف قل بصنلاو

 0 نسا سس نم ني ليع 1 نا 0 اما

 ترعشدقوربرحتلاو رييحتلاو قو لج ىضه ان لك لانا ١ ١

 يناجي ىنطو ىوق قيدصل ةجاح ىناراو.ىاوقيف عضل

 نأ تدم ءاضعأ اوعا لع اريخا تضرعدقو اذه ظ

 نكلو ىناجمز وكيل لمعلاو ةيلا ىوذ نم رخآ اوضع راتخم ١

 يخف اندجواذاو ةقاشلا ةيرومألا هذنل رفسلا لبي نم دي ١

 ةرملا 5 1

 1ك كجورخموي دفان ريصل رظتنم ىأف كلذلو

 ةفيرشلا ةمدخلا هذه يف ىدضع نوكتل

 ءالعدطف نم نريكلا تفرش نا[ كروبخإا ذآ
 نيب نأ مم: داخو مم 1 دعب تدحو دقو كارلا ْ ظ

 لك ىلع نيفقاو انتلاح ماملالا ماع نيملم الاجر م,ةوفص ١

 حرش مهنمادحاونا كلذ نمبمت الاو .انعمزيلكنالا هلمعبام ١

 ةينلا ف ردقاو مظل نم كباتا امو شبحلا ىف كتصق ىلا



0 

 با ظمدما ل ا ا مدلختاسل تايرو دملاو

 !! ةلاظ ةمأ لع

 نا وهو نوءيس رتسلا هلاقام هل لوقن كلذ عم اك

 لجال نطولا ةا ليبس ىف نرق لك ولو مامالا ىلا ةوطخ

 هللا 0 نودج ثيح نك ك .كطاومور ف : ل ن<

 ها هكا هدشس سقم رصف

0 

 رفاسمثهيلوي م ةانل تسادو ةنيد.» يف مجرتاا ثكم

 ل 1 51 7 0 هيد 0 مىلمحيل ةفاحصلا و ةسايسلا

 سراب

 ت0

 رورسلا نم 4ف انا ما ول ا ا ل يما ا (



 : هبا رعلا اع ش

 انئارقل هانمدق دقو كلا لماك طصم ضرغ نا »

 نمو هبودص ماعلا عمسأ مكن اذا لجر وبف انادبرج ناسي

 لاقل ناطس تاذ 0 ريزو الو 00 نفل هنأ فرع

 يلا نيح نم خمراتلا مهم دم. نذلا لاجرلا ءارظع لكك ةغباندنا انعم

 . دادسلا قيرط ىلا امودهف ةمولظلا ةسئابلا مالا يلا نيحن

 هنع هادي ملاذا ليثلا ىداو نبأ نا امئارقل دك ناو ٠

 ماشا 5 نع داضو روع تل نيك عرر وذ 1

 فارع هعصوو

 ضم رظأ يف مرا ىلا تنور 36
 عاوق طاطخال ةداعس نم هنوذتس ام نوقحتسيال ساوسلا

 ةداحيعللا( قناك قطيعم ( نادندج نمد ون انا ا
 نم ميظع عا نع لمي ال تئافلا ماما هل ألما ع

 :.مزلا 8 ءاح هنأ رصم ظح ءوسل اعا .اندروأو كب صا ءاظع :

 مفادمل تحبصأف اهظع املبم ةنداملا ةايملا بح هيف غلب ىذلا .



 ا

 ايد تاولم رمح كنكو ركن ا لعدتما

 اهواي انحلت امض: لاج جامهذو امم "انا هدا را اا

 دال ركنا اونزاكلو اغدر رد ملعلا نم بهاوملا هذه قوف

 مدجو ميلس لما ةجاح ىف بكزملا دئاق اف رباصلا نكااسلا .

 ' ةقراغ اهريغي ىبف اي 5 ما

 ليلج ميظع نيقارلا نيسيبوروالا ,نحن اننيب نطولا نا

 أنريغ دنع ه 0 انلاب اف لاملاو نءالاو مدلا لع مدقم مرتحم

 اك ددا ايف ل هلي ردقلا تاعاودلا رك ل

 انتاموكح ن رك قراو ومسلا نماذ اطواهدهو

 انما تاررظنلا نم هبرظن 1 تايسالا نم ببسل أانم اداقتعا

 !! نطولا فحم رطخ ىلا انقوسن

 نجا ناف اهانركذ 030 و نورد دا مهكر ناو الأ

 ىا م: ىرإ درا فلطاوملا فيرش قار لحر ىلا" كى

 ةدحاو ةلئاغ 5 مال ا ددم اع نان ا

 «ةيئاسن الا ىهوالأ انيسن اهل دا ةلك ترم مهنيب ةلصلا دّمع
 باتكلااذه لع كانه ورا د ةدب رح تعلع دوو



 قا 580 فل

 ! ليلا نطولا كلذ

 ملرصمنا» مهمادخ ةنسلأ, نولوقي زياكتالا عمسأ ىنا

 لذلا لالغا ىف ةّئاد امناو ادحاو امون خيرأتلا ف ابسفن

 هذه مويلا نوفلاخم لف . ةليلذ ةم اوك دامتسالا قارا

 «!!! مدالب ىف ةداس اونوكي نأ نوبلطيو ةئسلا

 اذا اريثك كحضي لوق وهو زيلكنالا هلوقيام اذه

 ::لاوغ ىدذلا ( ل46 قدس ىلا انرظن انتفل

 او ةلكاسلا هيب لبق خسراتلا أ انضرف ول »

 رصللا ةسءالا تسيلو امهم متمتي نم ريا ارتلكلا نكمل

 « رصم ؟حتل رودلا اهءاج ىتلا مالا نم ةمأ الا

 رييعتلاقر ىف ةءاغوهو لوقلا اذه لماك فطصم لآق معأ

 ناسالا ىلع لمت ةدللا ةينطولا نآف ح الو قوذلا ةمالسو '

 م فيرسشلا نادجولا نال تا ملقلا هطخ اذا ام :

 دكا دوعت

 قطصم)) لوق نم اوكحض اذا مهنا لوقأ كلذك اناو

 تيت اههذواهرتاوو رشم ةحلسإ ني[ هلام 0
٠. 

- 

 هل



 ل 58

 "2 1 2 ايلا ةيلكلاو لوطلاو لوملا ةحاص ايوروأ الئاس

 راما نيتشي و هدعاست نإ ةيمومعلا ةسايسلاب ساسم هل

 كيباد هلل وم نأ انيلع تل لوتلا اهدار ندر ةيطارم

 ١1 نذل ءاراظتل الا كلان الو كاوعذ ف قداَص

 ةيرمعلا ةلكسلا ىف ةشقانملا اهنع دعببام موب لك قلخم هترابع

 )الا ادم كانا قتلا ةلكشمو لوا دنملا ةلكسس اهنا

 زيلكتالا ىلع انقو نوكتل رفح ل سيوسلا ةانق ىرخأ ةرابعب

 . هلك اعل هب راجم ةحر قيرط نوكتل لب

 لجو يالا لفشتل لافسكرتلا ةلئسم ارتلكنا تدلخ

 00 يل 1 نئقما ناولاو نمرالا :ةلكسم

 007 ناس لئاجلا هده ك2: ضصقالا قرشلا ق ايشورلا

 مالا نيب ابنح اماطعاو تحبلا طاش لعرصم ةلئسم ضرع

 امان مالا عرجتت يه مدي ميعل ىف بلقتت يتلا ةرحلا

 ردك دم ىف ةينطو هل رح دئاق لمك ينطصم نا

 نطولا لاح ليثعو لاف ا ةعلإ نع ردخأ هذه ةغرش

 رك ةنأس برق ( ءاجرلا ةلاحو : ءاقشلا ةلاح ) نيعشانلل



 ل

 ةددرلل اباتك ةيطارةعدلا هثدايع ريبشلا نوميس رتسملا

 : هيف لاق « دلاره كروب وبن ىذ »

 اموصةريخ الانيئسلا هده ىف عمسل ندمتملا ماعلا نا (

 « لماك طصم 0 هنعأ رفلا نن| ترص وهقرشاا نم أاءنطو انانر

 أممو اا 1 87 دزإت لع ا ىذلا نوصلا اده

 ةماجةديطتالاو ةماع ةيوروالا ةفلسطلا نأ

 سكملا لب عيجشتلا نم ةقحتسيام قحلا ءادنلا اذه ريمتال

 ا 1 ار را : ايصخش همبتت اهرث .؟ أقر

 0 ةمرتم ا درج قدك أ ام تدرأ دقو

 ةطيسب ةشقانم ملاعال مدقأو بوبحلا ىنطولا اذهل نيمجشملادخأ

 : هيرصلا ةلئسلا ىف

 م

 0 وه ثيح نم لما 0 نوع 3 امهزمك

 سيلف ةيلبإ 53 ةيراجي هيا ةمهأ 0 صخن . . ساينس

 !! هلوق 0 الو هصخش ما نأ باوصلا نم 3

 هلع 1 ال نيو يروم 5 لماك قطصم 3

 مدوعوب زياكت الا ءافو اءلاط هدالب نع مفادي هنالوةيو كلذ



 رد واح رار اريح لماك قطصم لمعي بحر »

 كر كل ار نوب * منأ زياكت الل لوةتو ىنطو ولا

 2 ا اذا 0 لودلا رودص اورغوت نأ لبقرصم

 نأ 0 رس ا ضررها 5 مارت ناو ايف ءانلإ

 ةحاصمن أ ف ل ةلود دب قّدوعلا نت

 ءافولا ىلع ةيزياكن الا ةمزوكملاا رب رصم ىف ةكرتشما لودلا

 لالتحالااذه لعنامزلا لاط اعم هنأ دّمسن انأو .اهدوعوب

 كلذلو . مايالا ن ,.ه اموي هثالج ن نم دب الف عج | رع

 مدالب لالقتساو ةا< نم نويرصملا س 0 نأ حصي الف

 ةينطو لعتشاا ىنطولا ( لماك ىفطصم ) لشم مهيف مادام
 ي] . ةحطنتلا ةعارتلا و دان اجو

 - ءاقوةمشنلا هذه لعديوسملا دئارإلا تب رض كلذكو

 مجرتملل زعومدنا ىدت زياكنلل ةيمتلا وأ زلكت الا دئارج

 هادهأ اع كلذ ىلع ليلدلا ميم تناكو ناطاسلا ةلالج نم اذبم

 اعلا هلا دعما نكلد ,تئافلا ماعلا ىف مجرتملا ىلا هتلا

 03 دا ايحفم در مهيلع تدر لطابلا ءارصن 5
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 عشملاو عمطلاب تعش اراهشا تاذلا تح اورمتشا دق مو

 ١ تبثك امم لاغد اذهو

 ددول رتسلا

 را نأ كمل ةرييكلا هب ردا ةدب را هذه اهديها

 : هس رعتام نيفارغلتلا

 اا نععاعا اكامذ ف انثرازتنن كلا نورخلا كا

 بلاطم ىلع انحراوج لكي فطعن ةينطولا دييجو نطولا

 : لماك قطصم 2 ممل لاجر دوجوب مهنم و نيدررصملا

 نأةفاكا ور وأكلامملأسن و 0 م 0 ق< هيمسن ىذلا

 ورا لع لكن الا رابجأب ةلمق ةرداؤش نيب علا

 افروأ ريظ ةراراملا نم « ذل ايلهال ابك رو 0

 قرشلا مأ مامأ هتسايس ىف بذاكدلا ربظم ىف ةنيدمتلا

 يف 0 لا نسل ممول ا

 « ىرخأ ايازم ا" قوف اناّزم الو ماعلل هويتك دئاوق كاد

 امال كورايجام

 : هبررعتام ةددرلا هذه تلاقو



 د "خو اد

 م5“ ةيزياكنالا ةرازولا سيئر خه
 هردنول لا هيلو ١٠١ ف تسادو نم

 ةءيزءاكن الا ةرازولا سيئر بانج

 6 ديلا وه ىذلا ويلو ١١ مو مويلا اده ىف نأ «

 ”لع بجاولا ند 1 هرم ترض رع 2

 ىزيلكنالا جاتلا مسا, تمدق ىتلا دوعولاب 8 ان ركحت

 اننطو نع ءالحال ناطرربلا فرشلاو

 دصو انعر كص اناودعو الظ هع روم تم اذاو

 دادخ اك اده ويلو ١ا 2 ريتعلا يف ةنويحلا اطاضم

 ىزيلكت الا لالتحالا مادامو . ارتلكنا ىلع راع راكذتو امل

 خعراتلاو ةنيدللا مامأ زياكت الا نم درف لكدلمحت راعلا اذبف ا
 ) لماك قطصم 2 ماعلاو

 005 وردا داتا ندع تسادو دئارج ترش دقو

 لمعت ا اندفا تل اء ةرحلا ةلكتسا انع ةيفاضالوصف

 225 تاك 00 لينل ١ ىداو نع | رك ذي ءالحال

 اماعزيلكت الا ءادتعأ نم 5 هاك تخلل 4 اودلا حاصلا ءامبل



 ع هةب

 ناطاسلا ةلالمل امهدحا نيفارماتب ثعبو ماعلا ىنطولا دادملا

 ىربسلاس دروللا ةيزياكت الا ةرازولا سيئ رل يناثلاو مظعالا

 : ميك اذهو

 ندخل لا

 ةيلعلا ةناتسالا ىلا هيلو ١١ ىف تسداو» نم

 مظعملا ناطلسلا انالو٠ ةلالج »

 سماخلاراكذتلاوهىذلا ويلو ١١ مو.مويلا اذه ىفىنا

 متالجل عرضلا نأب فرشا هرديكسالا ترخ

 اندالب ردم اهسامت تلا ةديدشلا ا الا | وفم نا ةيناكولملا

 ابنع زيلكت الا ءالج ابور 000 نأب ةزيعلا

 ةفالخلا ىلع ميظع رخل زياكن الاب ةلتح ردم ءاّقب ناو

 اموف الاو رصم دالب ذقنا مظعالا ةفيلملا اهيأ ايف ٠ اهسقت

 4 لماك ئطصم 1 مالسالل توم



 د قرا دح

 ةلداج لاذ ركسلا تازاصتنالاب يناهلا تابجاوو 0

 مظعالا ناط ا وم

 نباكلا ا ل

 فو نييبوروالا ة هةسأ سل | لاجر ل هراوز رثكدقو | ايبارتب

 هيوثقاناودخاوىريكلاة زيلكت لا ارملا وبتاكم مهعمدقم

 ىه ىتلاب مهلداجم ناكف ةيرصلا ةلئسأا اهمها لئاسم ةدع ىف
 نسحا

 ا" ةقدامل اراد ىف اعوبسا هللا هجر ىغق نأ دعو

 تسادوب ىلا رفاسو نذاتسا مظعالا ةفياخلا ةلالج تافطعتب

 افدرع امو هيلو روش رف عياسلا 2 الصوف رجلا ةيحاع

 همودعب أورحتو ىد لبق نم 36 راع نذلا اهويفاح

 تاحرت ندا

 ةنيدملا هذه ةراأ هذه ىف ةلامعا ةروك آن تناك دقو

 موؤشملا موي ١ كلذ كر ةصر ِه ا 5 ه رهازلا ةيهازلا

 "ترص م رس ءاناراك دتلا دقو ن ناك ىذلا هيلوب )1١( موب

 -:ثدا وحلا مايا م أعيمج 0 موه ىدلا ةيردنكسالا ة هنادم



 بت هأ/ ا

 املاس هللا كدر كايقلب تيظح دق تنك اذا ابنه ىرقل

 «لماك قطصم صلخلا كخال كمادأو

 امو1/ ةنس ةينو ١5 تبسلا

 ان

36 

 سكي ىرخا ةرمروسلا كعب

 6 ابو روأ ىلا

 ماعلا اذه ىف » ٠

 نصا ريق اردابلا للا اذه رعاة رد
 ةخ>و وأ دععلا هيأ ون 5 سيخ مو يف ةمصاعلا حربف هدابح

 رحأ دقو نودددعلا ىنطولا بزلا ءاضعأ ةطحلا فرصر ىلع
 لهأ نمير يثكلاب اعدوم ةيلعلا ةناتسالا ىلا تبسلا موب يف

 ىف ةداعسلا راد لصوف مهدتفأ نم هبح نكمت نيذلا رغثلا '
 هيأ ون ءاثالغلا مون حابص 00

 . لباق ثيح هلوصو موب ىلا ىنوبا لا نيبملا ىلا هجوو 3
 ضورف هتطساو عفرو نيباملا بتاكشاب كب نيسح ولتفوطع 1



 ا 5 كلل

 ا 6031 لكسألا ةمدع ىف ااطختملا كلذكو . ةلعلا

 اديفمو اماه هتيأرام لك هيف تر 0 0

 تدطودق ينأف الي وظانمز ردم نع بيغأ ال نأ لمأ

 كرجل سو لت الق مايأدعب انوروأف هر 00 رفسلا ىلع مزعلا

 و

 ىف دابملا ةلصاوم ير 5ه ماهلا ر هل ن< ىف درغو 1

 و ركرعلا 1 ةنايلا ة ريح نم ند ىربكلا انتا 7

 اناس اف تلاو ىلا ةحرقلا هديه نم نسحأ ةصرقأ

 لت م6دعاسم فا ) هةر نانويلا ىلع ةسورحلا ةيلعلا ةلودلا

 ةسايسلا يف مفدنت ال نأ زيزعلا خالا اهأ كيصوأ

 لئابحن 2 كاجبىذلاو مراص 20 نواش ديصم كن ف افانزا

 نئدابلا 0 اده 00 كر نم كلذك كح ءادعاألا

 داش لاهملا
1 

 0 روكت تن 5-1 ل و كيحعل ل حرص 0 ىرتل انوروأ



 هلج لزم ةلج لك ةبام ىف ىودب ناك ديدش قيفصت نيب

 00 رطضب تح نايحالا ضعب ىف دتع قيفصتلا ناكو

 رود فرويح نش هب عالما مالكلا نع عاطقتن الا ىلإ

 م 0 نات ىول ١1 ءاجرا لك 0 م ناك كاذلو هبروق

 لاوقا لك ىعب نا عاطتسا هنرثك عم مظعلا عمْجا اذه ىف

 فئاوش نم ةيلاخ ةحيصف تارابعب اهيّملي ناك تلا بيطحلا|

 « . ديقعتلا

 لالتعب الادت ا ردعاما ةيتطولا تثارملا هتلاق ايع كاتم ادله

 ةعطاقلا نيهاربلا ماما اهفقوم نال ةرع لوال تتكس هلق
 بلاسلا بصاخلا زك سم نم جرحا حبصا ةبطخلا اموح ىتلا ٠

 ما اما ولو . هيلسو هيصغ غلبم هلوح نئاك لك كردا ىذلا ٍ

 ناك ولو قا ىلع لطاباا ةرصن نم لج ال رابكلا

 ! ! احضاو

 : هيف لاق اناطخ هللا همحر ىلا بتل

 ديف اريثك تردافا رضع ىلا ايوروأ نم درع نأذ 7

 ةلودلا ةدعاسم ىف دبجلا انلذبل انتمهما تلا دئارأ الع تددر. '



0 

 03 5. ١

 ه6 وحن ةريفص يعاد بيجو ةنطو تجاو نم ىة# وهف

 »إ هباوخاو

 ئرادسكلا د راكلا

 لا ةيطخلا عامسل تاعاّجو ادارفا سانلا مفدنا دق ١

 ظ اينيرز 0-2 ف » لماك ينادصم 2 كل ىنطولا اهاملا

 ا ناكلا ليما ىبلا[ ل58 رت تنكف ةيرصلا ةلئدملا لع
 0001 بالا رد لاهألا هف حو قرش تاب عراش
 اذوقوو جاولالا قو ساركلا نيب يعذر ه ماع || لماحو

 ماحدزالا ناك ىتح تاوالاو ذفانأا نيب نيلئاح مادقالا 0

 ورايتلا لخدم هنم لخن لف أديدش

 ف فقوو 6-20 ص ءادم ةمساللا ةعاسلا دعو

 رم تاقأب ةدع هل تمدقو ديدش قيفصتب لبوقف حسرألا

 2 | 2 8 8 : ا : 4 . | .٠

 لعدد. لوشلا هعااذل زروهزدلا نمةقاب صخاالا لع انته

 ”رسنكسالا لها ماب هاد اقوا | هوا تارع قود ندح

 كما 000 افلالل طاوهعوضوهبيطملا حتتفا م 3



 ل مالت

 ديول

 5 فوقول نيشساددم قل : كح ناكل مدزا 2

 .ساودج ل ثيح ورايتلا باب نع نوريثك عجر كلذلو

 تملا ناكمتك ادن عمو: بيطملا 0 | مللو ا

 حراوجلاو لب عماسملل ءاوبتسا نوم داك ءايد

 ) 3 مادا نإ رمف لك نيب قيفصتلاو

 مارهالا

 ةينطولا نمدربظأ ام ىلع لاثملا ردانلا بيطحلا حدتُم » ْ

 عراك اناناس نم لك نال طع نىك
 ءاملا“ابتسحأو انام اهالخناو اهاتلأ ىلا نطخلا لضفا 0

 لادتعالا ىف ةءاغ هلك اذه قوذ تناك اهناو ةرابعارحصفأو ١

 دازو هنمه يف هللا كراب نيهاربلادادسو بداتاوةهارلا 0
 0 ف همقروتا

0 

 هتينطوو هتحمل حدت# وبرطملا ىلع .ءانثلا سيطا. ىتثت » 4

 مولا ف نطلتا هده لئم 0 نا هلأسنو حدم نسحأ 1



 ا

 رطل ةلكملا

 00 دص جاجتحا رار لع مان حاينر ذا نر 2 دقو

 0001 نيد وروالا ءالزتلا هيف اودتح . ىرياكتالا لالتحالا

 |0000 دا قى ممم شيعت نا الا ديرتال ةيرصما ةمالا

 هتلالجعم قافثالا | وروأ لود نم بلط» نأ ناطاسلا ةلالج

 «( ضم ةلكسم. لجن لك

 نم مجرتملا هلقام سافاه كرش كلذ ىلع تداز دقو

 ' ةدعاسلب ولمعي نيذلا انوروأ ىسايس نو ع لا

 ظ « لالتحالا دح دنع لالتحالا اوفقو نيذلاو رصم

 ) ةدئارج ىلا اولسرأ دقق ةيناملالا دئارجلا ويتاكم اما

 | ىلع اوفاضا مهنا ريغ سافاه فارتلت ىنمع تافارغلت نيلري
 ” ةيلعلا ةلودلل امدعاسمو !ناملا صوصخم بيطخلا هلاقام كلذ

 : | 00 الا دض ةيرصلا ةلدسلا يف امم نونرضلا هرظتني امو
2 

 000 للا تاك ذ اينم ةنطولا نأق ةيلحلا دئارملا امأ

 ٠ 2 0 لاغم كبلاذ ءانكلا تارابع نم قدس



0 

 قافتالا ابور 8 لوذ نم باط ا 0-0 ناطلسلا ةلالح

 2 روم هب 2-0 3 8 لال ىلع هتلالج مم

0 « 
3 

 دب

 نم نوريتكلا ةيسايسلا ةئاسولا ةلطلا )00
 ةق ريلا تلك فلا ءاللكو مهمدقم يفو نك موروالا الع 5

 سافاه كر ليكو ريط دقو . هيبورو الا فحصلا وبتاكمو

 !هيرعت اذهو ةبطملا هعامس_ّمع ماعلا ءاحنال ىتأالا فارغلتلا

 ا١ملحاب ةنس هين 8 ٍِق دير ديكتلالا «

 عمتجم ماما ةيسايس ةبطخ ( لماك ئطصم ) مويلا تلا

 لك نم ادوفو اورق ضصخش قلالا قوش نييرشا

 رسصعم ءاحنإ

 نيموروالاون 1 : رصلا نيب اناا 0 راشأ دقو

 نيد رصملا 590 ِ 00 لالتحالا دص ال اًمافنا

 لح ل أع م قال كد وقل ا راصتتا ل 1



 هد جو

 0300 01و اف كيت ودادبمو هل قتلو . ءداخدلاو

 ةداعسلا كال دب غمل ذأ ١١ زاعو دام !اننيعا فبصنر 8 ,زعلا نطولا هسا

 أ راو ءالخلاو ةيعامجالا

 نورصاملا هل قفص حا ذه هاا خ نك مود>رأا ىهتا امه

 نم ساعالا ىلع رارقآلا: ماتملا يف مبيلع حرتقا امو

 0 2 : | واع اعلا ةلكملا نم نا ظعأللا ناطاسلا ةلذاد
 ةقفاوملا تاوصا تودو ءانثتسا الب ىدالا عمجا مفر 0

 : را رملا صن ادهو نادجتي

1 1 

 م“ عامجالاب رارقلا >2-

 ةيردنكسالا هل 5 هيلو / 2_5 نودتحا لو ءه ردم 0(

 ىزباكت ا دمحلا دص نوجتحم مهئاغرو | 5 رم

 نودد ريال 36 ١ نيدبوروالا 3 الدبل لوممحو جاجتحا دشأ

 نولاسو . مالسإ 0 اووف 5 اللا لويغرب داو أوس مذ

111117 

 ف االول ا
 وا

0-1 

10 

7 



 2 مهب

 ةنامدلا دوتحلا راصتايف نإ: نوديتللا كتلوا ير لا
 ” ةيزءاكن الا سئاسدلا ىلع ةيلعلا ةلودلا اراصتنا نانويلا ىلع

 نم مات الا هساسأ ايكرت عمايناملا قافتا نأ نوري الأ
 ةدئاف قافتالا اذه ىف نآنورب الآ : هدض لمعلاو زياكنالا

 2-0 ع

 . رم ةيرملا ةمآلا هن تعط امل: هدا[

 نو.رصللا هلمع ىنطو لمت ريخ وه ةيلعلا ةلودلا و< ةرهاظملا

 شويجاده ةناطألا 0 مىحاراقنو حايترا لكب ىفاو

 اويضاد .نيذلا ةميجفلا شوطا هذه ىعرسو نايم

 عافدلا اذ رصم نع اوعفدو عافد ريخ ةللاو ةلودلا نع

 . امل ريدت تناك ةديدع دئاكمو ةريك اراطختا

 هْض رف بجاو سدقا ةيلعلاةلو دلاب قلعتلا . ةداسلا اهمأ :

 هدع لعانمطتشاام ظفاحنلف ةيقيقحلا ةينطولا نمرصلا 0
 هنأ قلعتلا: ىف . بويل ريمالا شرس قلعتتلو ةعوشلا 0

 قى تاك لا وود ملعلا رون رشننلو . زيزعلا نطولا ةمالس ١

 نيب ةميدللا رونو ةمالا ' نيمفانملاو ةن ولام 0 ءاعج مالا ٍ
2 



 ةمسشسشلل

 :انتمالس 1 اهدالب نم ءادعالا درتل ا|هدعاشمو ةلودلا

 3 املالّقتساو

 هِي 2000 - ٍِء 6

 ردم تناك دمل » نالتاق. نودمتنملا كئاوأ انيلع دعتني

 ١ موبلا ره 3 ىه فيكف ة 4لع | ةلوذلا دع م4 ماع ىف

 ميل : ادج ظيسف داقتن الا اذه لع فانوملا 3 «7 اهل ليملاب

 ةعط+ تناكو مأع ىف ةيلعلا ةلودلا د 0 ا

 د لات فرعو ريخلا ( عطس ) اح معل ا 1:

 ف مظع 0 0 ملعلا ةلودلل 0 ةاداحف 2 عدلا ا

 طاصعو رصم اضع ر 3 اطدو هةيماسلا
 عمو 6 هلو دلا

 ع

 0-2 ا ا نك- م5 0 ةلودلل رحم ةادأ 0 لدبف كلذ
 وع

 هك وو ةحاصلا | 0 دارفالاك مالا تس 1 دالا كا

 مويلا | 0 و5 مأع اكسورلا 0 0 تا 1 لا

 اا ال نراعو اغا انناتلا براحت م ام

 1 ةدلخم لاذ: الو تالثلا لوذلا هذه 3 ل تدعو

 و ودع ريك أ مويلا داو انك يل ةفر دص | رتلكما نك

 ا

0 



 تل د

 دحام هنأ يح .ادج ادع انليم لاب املا شأ 1 1

 ةنواسعلاةب رخل ةراظن:تلسر|كسرملاو ةتسوبلا نورا 1
 . ايط .ابم ةّفرتلا رك اييلادرطا تشو ل15 م

 مهتحاسأب اوقلأ ةينامملا دونجلا اوأرو نوبرحبلا دونملا ل صو

 «اتئاقدّيصارودص يفانصاصر ىزت ال انآ و اولاقو ض وألا لآ

 5 هديدع اللا 5 رحلا لهأ نم ريثكلا ىل 1 دقو

 كلذ امو ةيلعلا ةلودلل ديدشلا مبليمو ةديك الا مهنبحم ىلع

 ليمجاب الف ارتعا الا

 لهف ليا .:ةفراحة م رملا ةرلإ ةةالاؤذه تنظد

 ممم اهتيانع ةسيلملا ةلودلل سانلا برقأ مو نويرصملا ىسنب

 14 ممادعأ ب !اطأ اهكوبق ة مدعو

 ةلات نوركم تناك اذام . نيقعلا كيلوا[ لاب

 مايل احول هللا ردق لو رم زم "تناك ول ةيساوسلا د

 هللاردق ال ةيلعلا ةلو هلا ماريو ١ لقاع لك نأ بر ال

 ىلا رصم عايضو ابك المأ ميسقتو | اهلدلعا ناوتع أ, نك

 ةرومل نورصلا لك إل اذا سك . ندلتحلا دب يف ديالا



: 
٠ 0-0 

 00 د ودل تمادناق . نيدفلا رص ءاقدصأرد
 3 اك ارق ضد نر 2 اد

 ا ا ةياعل || هلودال انت 7 لع نق 1 نذلا لأ 2 ْن ١

 ش 10 ماع نم ةياءلا ةلودلا 2 مهم أيس زيلكت الا ريغ اذا

 الملل ونلع اوناك نا دعب اهدض نيملا كلذ نم اوماق اذال

 أ . تال كلذ سيلأ 7 ناطلسلا ةلالج ءابحأو اهؤاقدصأ مهنأ

 ' اهريمأ دضو رصم دض مهعم لمعلا ضرب ل ناطاسلا ةلالج

 2 اهردق قح مهتاغرو نييرصملا كاف ردق 4و سلا

 ” قئالعلا ريغ ةيلعلا ةلودلاو رصم نيب ةقالع ال نأ اوبه

 آد نأ ةينطولا :انتايحاو جم ىدلأ: مالا نيب ةبداعلا

 '0 ادا ةدعاسمو انايح لع ءايضملا تضفر ةلودل ليلا

 ءانص

 ا اليم مالا دش مويلا ىلا لازال ةيرجملا ةمالا ىه اه

 : 006 ماعا هراو 0 | ةلودلا نال . ةلعلا 1 ةيحو

 ( راسعلا د م روث اوماق نأ دع اهلا اؤحتلا اميح

ةيسورلا شويجلا مهمزهو
 5 ةمالا هذه .ت>ح 8 دقو .



 0 سياقب 5 - 1

 ًآدملا ادهن كي د يهو لئاسولا لك نييحيسملا ةذعاسم]#

1 
 انو فيستا 00 ىلا ةئحلسم ضرا نم اريش در ا ١ 1

 مو زلكنالا هرازوب سائر نع انحني تحدق توف |

 ةحسملا ابوروا لعليحتسهبا» أبوروا ىس اكس 2

 هل اومدقو تاج الاب احاوفا اوماق انابلا كيع ف نييحسملا ْ

 ليلاو معيد ءانا ةبحيع نيعلسملا رهاظتف سلافتااو اب أرادت هللا

 لعةلالد لقالدب الإ وهو . ىرؤ رد ى عبيط سصأ مهندعاسملا]

 3 رهاظم تا ولذ لاو رسمه َّى ىناد تضع دوحو

 ةفصتلم ىن بلا صعتلا 4 0 تصعتلا ١١ اده ليلد 4 دلعلا ةلودلل

 كلذ ن م امل ص 5 رنتسلل انوروا لودي اًضيا

 ةءرصللا ةمالا ةرهاظف .ةيسايسلا ةبجولا ثيح 0

 ىزيلكت الا لالتحالا دْض ةبوق ةرهاظم ىه ةيلعلا ةلودلا وحن

 شحال ناطكدالا قى مهفالتخا ىف اع ةمالا دارفأ 0 ا ٌ

 ترقتلا ذاو. رصم ىف زيلكت الا دض ماع حارتقا وه قالا

 ل ا نه تفو لك فو ف الا دا | ةلودلاو رسوم .لان ني

 ش
ٍْ 
 ١
 ا
ُ 

ْ 
 ا



00 

 ' هده لع نوتفاو امئالضفو ةيرصلا ةمالا ةبخ ةليللا نور.

 ٍ اديدج اليلد كلذ كعلا لويلطت لَ : ابوددؤيو تاما

 ! نيدلسأاءاقدص اممانويليثارسالاو زويحيسلا دقتعيل 0

 فيكحا ناو 9 6 الو ان اي 1 3 نيلتحلا ص اوماد ف

 3 رم مدل مهدحا صخش لع وا مهةوهح لع ىدتعل ىذلا

 | الم# ءرككت العغ ىلا هنو ربت نيذلا نيب ردملا نم ريثك:

 تعب نبل نيدلا ءىدايو زيزعلا نطولا

 1 ةداسلا ماقملا اذه ىف 01 قا ليلو

 : ةريخال اماي.الا يفر دمل او رهظا نيذلا نيحيسملاو ةيا

 موعزملا فصعتلا 2 انع اول و اكن داق ةيحلا

 : مهموم ىنبدلا بصعتلاب نيب رصملا زوم. نزلا نك اذاو

 ” طخ اًواطخا دّمف ىنامُملا شيجلا اوبتتك ١ مهمال ةمهللا هذه

 : هندئاقو ناك دل اذه هةيضا اوك رد و 0

 2م مولي را لقاعل سلف ةشردلا ههحولا 0 نما

 ”0 تاموكش ةيمالتسالا .ةفالخال امدءاسسم لع ةيمالسالا



 | ونوك نأ نس وزودلا ءاليع لاس كلذك انت نير

 لوا - ةمأ اوعم.ال نآو انتمأ نيبو مهم وق نإ نيتفوءاغناد |

 ىندلا فصعتلاب ج لادتعالا انانض

 مراكمو محا رههشا لجر مد 0 كنا ضرف ولو

 اذه كياع قنا زير تأ راش نا نا

 . هعلخ رك 0 ناك امبم رشلاو ءوسلاب ليلق دعن لجرأا

 .اهحعاستو مظعلا اهلادتعا م« رصم ناف . ةمالا لاح كلذك ٠

 نذلا نييبوروالا ءالزنلا ضع ن ممون لك عيت ١ ريكلا ]

 ديرت ةشحوتم اهناونيدلا ف ةبصتتمابنا مبيلا نسحمو مبمركت

 نماموب رسم تيلقنا ةّماق ةمهتلا هذه تماد اذاف.مهم كلتنلا

 رصم مهن ىذلا نأ ىلع . هك انف ةبصعتم ىلا ةلاخ الو مايالا

 اهم دف تشد فصعتملا وه ىتيدلا بصعتلاب

 ني دسال نوديرلا ما نوصل يا ٍْ

 ةلماعم .نرسح ةينطولا م نم نأو أوس نييبوروالا .
 00 لعف . ةظفاحما دشأ شدو ىلع ةظفاحملاو نييبوروالا

 مهاهو .اننيبو مهنيب اومفوي نأ مهئالقعو نييبوروالا ءالزتلا .



 "0 ا طولا كانا نم ىرتل هيف هضاقالا كرا نكلو

 روظع ةريخالا مايالا ف يدم ترهظ . ةداسلا اها -

 اهرساب ةبرصملا ةمالا رمت : ليلح 2 هللا ةينطولا نم

 نعطف ةينامءلا شويجلل ماع باتتك ١ لمسب السياق ارفت الا

 0 بات آلا ادهن اءاولقو نو دةتمادقتاو الع ءادعالا

 نا اوعءداو امد أايصعتا بصعنم ىرصلا سعشلنا كا لع

 نا ىلع ءيبث يف ةييلعلا ةلودلا عاصم قفاوتال رصم حاصم

 ام تماق ةينطو ةرهاظ.م ريك ١ وه ةيلعلا ةلودلل تاجكوذلا

 ندالا يح رع هضالا
 آل درإإ ةحاح ىف تسلا ىلاراف موعزاا .بصتتلا امأ

 ' ”رهاجلا نم د.ءألام نكلو . ةتمهت. ةيرصال ةمالا ىمبتم

 لكداو 2 لكحل ةفلاخ ىريخللا نطولا ةحاصم نا وه

 ىسطلاوفورءملانييبوررالا ةلماعع ايلع ةضاقاماو ناحره

 دول داتح الاره دحاف ودع ع رسم َّى نيدرصملل ندر

 00 هكلرص ا م م مهنحلصُم : اء ا وز وألا ودع
 ٠.٠ ١ ىو مه

 ةلعاغم نسحن ريزعلا  رظولا ءانا 0 انككاذاو



 نطولا نينأ نوعمسي ىف ٌفئاظولا ىف الا فرشلا نورنالو

 تةالخولا ءارو ىسلا ءاد:لاضملا ءادلا اذه نس هاكر

 خوك را. ةرملا ةايطلا ف ءاباالا رشمم ءان الا اول ١
 . فئاظولا ةرثاد ريغ ىف مبسفن ا اومدخيو نطولا اومدخت

 يلا م اوثعلا . بتاورلا دويعب نيديعم ريغ ارارخأ عوكرا

 لماعملا دالبلاف اوسسؤيو ةعانصلاوةراجتلا اوسرديل جراملا

 مامأو هلل مامأ اودادزتو ارفنو فريش كلذب اودادزت عئاصملاو

 ارجاو ةيوثم نطولا

 نييكشم ءاريكلا قو همالا:ةيي رحمها ناف لاو

 ىلا ءانب الإب نوعي ءاب آلا رمتساو ةصاخلا مموؤش ةرادآ ىف

 ى ةعانصلاو ةراحتلا تيمبو فءاظولا ف فظوتلا ىؤابم ١"

 انبؤاول بالا لا ةعاح ىقادمالا تضادو دا

 مادو رخآتلا مادو طاطختالا ماد .اهدالب ريغ نم ةيروربشلا ١
 لا“

 درت ضو صم ددذر همام[ اوال ا
 ماتا اذه ىف لاقلا تطال اميسأو لاجل ناكولو باذبلا ١



 د

 1 010 احا دك ق ددالاو د اها نرادم سمان

 د لآ راخقلا ام ءايغ ل اءاك غالب م ..ءاظفلا اكن أ انو ءاربكلا

 امو ناك اع ثتدحتلاو ةيلاغلا روصملا حس و باقلالاو

 لحللا ءاب ا -لدعلا يف راخقلا لك راثفلا ل... نوكيس اعز

 رع ماياب ةايملا اف .امنأش ءالعاو دالبلا ةمدخل راهلا فارطأو

 ةينطوولا ةيمداخاتفا لحملات لب رك نانسو

 0 را 2:5 هطول ءاهددر د ساق ةاطاانو
 الا لكم توملا فاطر ناك اذاذ

 رخا ىف مايقلاو ةخوخيشلا ىف لمعلا ءاينغالا ةداسلاو ءأرمالا
 ركل نادم ىلإل كلذ ةيقإلا دج موكب ربحا

 0 قدصل دالبلا 0 7 ةأدح ىكق ب

 امتانب ا فعضا ناسل ىلع املاجر ةريخ لاست اهسفنب دالبلا ئه
5 

0-8 : 2 : 2 - 1 35 

 ةمالا 0 اورشسا ناو نيئشانلاو هسشلل أبيط 2 | وه لا

 هم 5 2 5 ٍِء 5-0 6. 2 5 7

 هي ةينطولا 0 اهيف اوكي ناو ةفيقحلا روو ةيبرتلا رو

 مهئانبا فظوت رماب نومتهم ءاينغالا نم نيريثكلا ىرت



 نوءيطتسيالو هدض نبر هاجت ربظع لالتحالاةوقماماروبظلا

 نع نيلض انم مدالب نع نيعفادتم مالا مامأ اوموع نأ

 قيضب ةينطو تابحاو ايسفن ريم ىف مملعف مهعش ق ومح

 صاخ عونب اهنم ركذاو اليلق فقا ىنكلو . اهدع نع ماقمل

 امميلعتو ةمالا ةيبرت بجاو

 ةبلاطمدالبلاو نطو بجاو ربك | بجاولا اذه نا م

 بمءشلا ٍبئافر فالخ ىلع سرادملا تحبصأ دّمف هب مايقلا

 اهييفر هلهأ سرادم لاةحاجف ةمالاع حا

 اهاعامو قوقْلا ن.ةماللام اهملعتو ةيةيفحلادالبلا ةحاصمىلا

 تايجاولا نم نطولا 0

 ىمأب فروقلاسلا اهو ارزوو ربت ءاربك موق ال ١

 تاكرشلاز ودمعي الإ :ةمالا ةدرو ةيلهالا سرادملاسسأت

 مفيرشاا لمعلا اذهل ةريخالا مهمايأ نوصصختو ةياثلا هذهل

 يف هسفن دبجاو ةيركسملا ةناعالا ةلثسع ماق مهنم اهظع انيأر

 لف ءانثلاو ركشلا ليزج نطولاو ةءالا نم هلو صالا اذه
3 2-6 5 : 
 ةمموم ةناعإ ةلكسع ئرخ هللا ءاربكلا 0 مر ا



 رعم قاه اور 5 3 نم ة ريثكمأ مهعم لب نيلتملا دْض

 ريخو .نيلتحلا ّاصم قفاوت الو مهملاصم قفاوت حاصم

 ةمالاىلا ةبوروالا مالا مضنت نا وه رصم ةحاصمل لمعام

 قو صالخلا كلذ نفى زياكنالا لالتحالا دض ةبردللا

 ْ .5 000 كلد

 راصنا ن< لب ةلود نود ةلود راصناب ةداسلا اماانسبل

 01 ل وو دادجالاو ءاب الا نطو يرصلا نطولا

 ليماورصملةمحلا ربظع لودلا نم ةلود تربظناف بامعالاو

 انتطوةحلصمف. اهراصن ا مظعأو !مماقدصا ربك ١ انك امدعاسم

 انيلعضرغت ىتاا ةينطولا ةحاصملا ىه يهو . ةملطم لكل

 ِ هروأ ىنأيس نم اوضفر نيذلا اد وف 2 ركش نأ

 دنع زيلكن الا اوفقو 00 ردم دض زيلكنالا عم لمعلا

 ىتلا ةينطولا ةحلصللا يه يهو . دالب 0 2

 نع مفادب يطا ما 0 لحجر كر 1ع ضد

 ةيعرشلاانقوةح وانتي رح دادرتسا ىلع م اننطو قومح
 نوفاخم زنزءلا نطولل نيصلخملا لاجرلا ضعن ناكاذاو

 0 اان فد ع

 3 00000 2م

 7 ل ا

 11ه

 هزني قيراف و يدري 0 ناسيا وكل ؟- ©

 7 و 0 ةماب 0 0 7

 1 ها



 ن1

 ىف ةَقيَمْلا اورشنا رصمل نوصلخلا نويرصملا امنا ايف

 ف نم ناسا هنأ ىرصملل اولوق . يرخالا , مالا فد 2.

 ةرملا مالا لاحت تار مد ناش د 0 را

 ىرصلا حالفلل اولوق . مادقاو ةوق لكب نطولا ءاول لمحت

 00 ايملايف هاطعأ هللا نآو ناسنا لكك اناس اخ هنأ

 هن اولعالا اللا ىف عمس همفر ول اًوص هل 9 دارفالا 0

 دي دزغهورب ةسفئلو ه:ظول لمعغيل لب هريغل لمعي نال قلخام

 هنا اورق هع طولاو ةمالا قى ودجس نع الهدا 0

 ابسق كج نا اهقوةحسدقا نم مالا رئاسك ةمأاهما ةيرصللا

 ةيلع اهدالب ىف نوكنت نأو اهريغ تاغر ذفتتال نأو اشتي

 كلانه:سمأ امل فااخضالو ىأرامل دربال ةطاسلا ةيوق ةملكبلا

 نذلا كلوا رد ار سعشلاو ةيح ةمالا نودحت

 ةمالائئاغرنمزورخسو هءاون ةبغرو سعشلا ةبغرب نوزع

 اهلاطم نمو
 دالك فو دإب ف ؤ رم ةلكسم نع ةقرقملا اوركأ

 ردم ةلثسم ىف قوما باحصا 2 نويرصأ ا سيل 1



 ها ا كو 1 ”انولم لاو: نلف الا ره طش ةقلجو همالا قف اومروع نأ"

 ”لبفتسملا فارتخ ةلموَم ناك ةمالا لنا نوريتك 00

 0 د 1 رصف  نلحألا لاا ن الا لاب : 1 ناو

 ىرضلا نطوال نا مجأ ماعلا م جاو هاا مالا وس ,

 ابقوةح رصأ نوفرعيو اهردق ةينطولا نوردشي نيصلخم ءانبا

 صالخ ىليس ىف نودهاجم لب هنوقو لالتحالا نوفاخم الو

 هيا و دابحلا دشأ هنم دالبلا

 ايه 2 ةديدع نطولا همدخ ليس ناف ورغ لو

 1 كا ب رلعاف .نامز لك يفو دل لك ىف ةقيقحملا نالعا

 ا اراك تيارا ى.زلا ةمأ قف ةمفلا كن شقا

 تشن ةماطااَو رظا قدح شما اذل عطاس رون ةديفطلاف

 ىدتعرالو يقوةح بلستال دارفالا نا كف لدعلاو ةبرملا

 كذكف - كلاملا ىليللا مالظ يف الا مهتعتمأ لع صوصللا
 ان 210 لع ودعلا ىدتما 0 بقوم نات ال مالا ناش
 ظ لهما ىف ةشناع ىه تناكو اهف ةلوبحم ةَميفطا تناك اذا الا

 مالظلا و

 دان 1 ل ذفر 7.كه لالا هنا ا

 7 لا 7

 يلب 8 500

 ابا

 موصل مج ا 10 خيط توما درر تم باو
 ا 1 0



 قيد وه ع

 اتسم نسح نب 0-1 اهممالسف

 كح اممأ 2 زاتلا انارأ دقو ليفتسلا نم ل تك

 ةيلاطم قاقزتسالاو لذلا دعن تماق 7 ةليوط انورق نناجالا

 ابقومد تدرك اهرايد نم ءاد_عالا تو اهقود

 : اميارحو

 رسمك لمالا اهدنع قلك ىلا ةريئسلا سونا رش
 اما . فارفلتب وأ ةملكحب سألا هيلع يلوتسي مث فارغلتب

 ىف مدلا ماد ام لالا اف موديف ةريكلا هللا

 ممجنأ 0 عم ةفيرشلا سوفتلا اهاضرت ةايح يأو

 قيمح توم سابيلا دا 3 ةامللاو تول نحو منج َّق ءرأل

 .ثوم ياو

 تاوتسلا م سعف بوعشلا ةامح ف ريصق وه دارفالا ةأيح

 ادج ةريصق ةمالا ةايحىفاهنكلواةح ةلايوطناسنالا ةايح يف
200 : ِِ 1 . 20 
 مملعراعف مراكفا ةحصل نبدعتعم نول ناك ادا 0



 الو اولهم ام مهف . ناكم لك يو تقو لك يف ه نورهاظتب

 لمعلا مدع ةلع ايلا |ولعح 0 أهفان المع داللل نولمعي

 مفان يوم لمعب نوموتت ال ! 0 اي د كة

 نودفتعم نطولا لبمتسم نم ل 2 كار :أ> ا دالملل

 لع 0 ناس يبط عيل ل كل هل هللأ.ف « هنن لا مالا ةملظا

 لع + ءاودلا هيطعيو هءاد صحفي نا لبق ءافشلا مدعل ليلع

 00 ا نما اول ءاطالا نم ريتكلا يرانا

 ىنإ نم لاحر ا تفنعف . هنانح نم ةظح ر 1 ف

 رصم ءاد اورب> دق اوناك نا مو ! دالبلا ليقتسم نم رحم

 ! ءاودلا امل اومدق ام مويلا ىلا مما سانلا 00 هللا لعق

 | 0 و هدحو هللا كيل ليقع و ليفتسملا ن< نما تك

 ”0 اب ريو ظننا فالح ةسابلا ق تداولا قألام
0-3 

 ن< ساب ف نييرصملا ريغ غ ن<و نا رصم لان وم را نكي ملا

 0 نم هب رم لع اهنأ لودهتعلو ةهملعلا ةلودلا ليفت سم

 نااموم ءادعألا 7 هاك قاشداو ا | فعاسازف 0 !١ هاب ت
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5 

ٍ 
5 

1 ٌ 



 ا

 ةيرصللا ةمالا نا هلك ملاعلا ماما اوَقَمححنأو ءالخدلا ءالؤه
 نطولا ةحاصف . امتادعا دضةدحتم اماو دحاو ىلق لع

 كلذ ةيضاق

 نطولا ئاصمو نوديدع نطولا ءادعأ .ةداسلا اهمأ -

 تابخجاو . :رم دز ءادعالا دايدزا نا ىهيدنو : ةديدع

 0 ملا ةينطولا ربظن الف . مدالبل نيصلخملا نيينطولا ..

 ا دنع الا هيلا !ااعلا ملا فرع الو . 80 تاقوأ

 00 الذ ةهماط اهنا هي رصأا ةساللا كان نايل

 تورط ف ةنغرلا هده. تزرطأ دقو هب راو 0 ق 0 0
 8 مالا ا الا . نيح دعل انيح ترهاجو ةريدع

 ..نوريمخلا اهلاجرو نودلمتلا اهؤانب أ اهدتشزر نال ةيجاح ١

 ةفراع ةيرصلا ةتبازلا نا قداص ىرصم. لك يك قرش:
 لاجر مو نطولا ءانبأ مف زيزعلا نطولا وم يا ا

 موقت محو دالبلا ايخن مهو نعل :

 عا نكي ال نورس مم هك لانك د كلود 0

 ىذلا سأيلا مملع ركتأ نكلو زيزملا نطوال الاجر ”'
: 



 الو رولر نسل نل ندرأ كوسرلا نإ هناكتاملا

 ىحرات ليلد فلا كلانهو . سانلا نم ةيزجلا عمجم نو

 دا ويرسم رعب يلبس سيكل مسقلا نا ىلع

 مدلا يمالسالا نيدلا قانتعا ريغ لهف . نيلوالا هنعارفلا

 ةيضشب موق ىذلا نا.الك م .الكفشب :ضااةستعاو ىرفلا

 نيملسملا دض نييحيسملا ةوعدد مق ةَقيَمْللا ىف وه هذهك

 ني رصملا ةلداس م [وسلا ردم يملسم ناو لعو

 0 أف مل اعاذو ريصم مما طيتسا لبق ءامدقلا

 لل هو ؟ امم ةينطولاو ةيرصملا ةدللا نع مويطعإ 00

 الا 2 ع لها هكا نم اوس نيدلا ناكر رساالا تع

 0 لا نق نيلاسدلا نم هاليخالا رد ايم هنأ لع
 اهدا طابقالا ءالّمعو ام اوعدخني نا 1 1 ةماع

 000 د1 و نإ ل اداجا فاد ةيطر

 د ردمملا ءادعألا : د يه

 وان نأ ةماعلا نق نقداضلا ظاقالا لاس قاو



 نعطلا مهتفيظو ءاب رغ اهدالب ىف شعل نا ىطر ةشدخ وتلا وأ

 + اربجو ارس اهدض لئعلاو اهل ةوادعلاب ةرهاجلاو اهماع

 ةسيسد ةظل لكى و لب مو.لكىف محل ءالخدلا هللا لتاق

 6 لودر طاقالا نم دا رذاب دوررغب مويلا مغ 5 هد.دج

 ةوخا و ٠ ىأ طابقالاو نيملسلا مل ءان :جشو ةوادغ4ادحل

 0 يمل آنا مهلا لو>وب مف .ربزعل أ نطولا ةعماح موعمجل

 ةلالس 2 ماو 2 طابقالل دالبلا لاو ءاب رغ رصم

 0 مماو نوفا داليلا باحصاو ميدعلا ىرصملا لسنلا

 موةتال ةسيسد ىهو .ةيماسلا فئاظولاو بمانملاب ناسنا لكم

 ردءوماسفناسنالا ىنب لبق خمراتلا اهضفرب ةباشوو ةعاق امل
 رصملا ةلالس نم 2ع و اللا 00 ةلاع اي لوب رصم

 : ىت> ةئدملا هب ؛رصملا ةمالا تشالن لهف الاو . ءامدقلا

0 

 رصموماسم ىله خيراتلا ذا 7 نونلم تفضل :الأ اندم

 ناب نسحاب ميج 2 نييقيفملا دالبلا ءانبا نموا أهنع ءاب رغ

 لوخد فق وي نا ةفيلخلا نم ةىص باط رصم لامع ضعي نا

 ةجاح ىف لاملا تنبو تاق ةءزجلا نال مالسالا قى ندررصملا



 كت < 6 ٠

 1 1 1 هاش ضرالا المو وعاش نتذلا ُخ !ةوسل وا : م

 7 كتفلا نوددرينيدلا يف نوبصعتم نوش> وتم موق نال رصملا

 : هذه اعاد نيذلا مث آو وأ 4 ندور والا ءالزبلا لع

 : عاجل ةضقانلا لإ ةقيفلا م نع ةديعبل ١) ةطقاسلا ةعاشالا

 م ةدقانلا

 0 اوباج نيذلا لك نا بار ال ؛ روم ف ىند تصعلا ىا

 نم الادتعا ٍظعا مه نبيرصللا نأ يعم نوفرتعي ملاعلا ءاحا

 متعاب انه نويئانويلا مهي ملا .ةنيدمتملا مالا نم نب 0ك

 ” ةنامعضرا فاك وشل مهو ةيلعلا ةلودلا دض ةرهاظم

 3 ؟ ةيمالسأ

 : ةمالاتدان له + نييرصملا نم دحا مهلع ىدتعا له

 1 مهماعادحا ىدتعا ام.الكمث_.الك# مهما رهاظمتننةوأو ,ه دن

 ' اعيج انك ناو 0 رام كلا حا 0 هاكر

 ! مهن ارا ةفئاخ ناغرو 0 دْض

 َ "الخلا كقلوا ناك ند بصعت رصم ىف ناك را

 ( ةندمت | مالا نم 3 قرأ ٍ دالبلا هده َّى 8 امملا ني ءطبسا



 4 تابسلا عاوا ْ:

 اودجس زاكت الا اوأراذا مو ظيفلا نم نوزيمتت محل ام

 مهتينطوتايآ نولتر ,روو مءانت لودشل م الطقتا وثبلو م ْإ

 مدالبل زباكت الا ة هح هدالب بحب ى ردهم دوحولا 2 ماق اذاو ش

 7نونحلاو هتعلا تافصب هومسو و حيبفلا نعطلا هماع أونعط :

 دالبلا مرح اذا اهلهاو دالبلا ىلع نوطخسي مهل ام
 ةينامعلا ةلودلاب اديدنت فحصلا اء 2 نيذلا متو موهتعمو

 ةفيلخلا ل ط وهس ارق نينلعم داعالا مابا ف 0 0 اورشنو'

 ابك الما ميسقتوةلودلا لالحنا برق, نيرذنمةفالخلا شرع نع

 مويلا ءارتو .نيين امعلاو ةين امعلا نومدخت عما كلذ عم نععدمأ

 ةايملاو ةوقلا ربظع ترهظوراصتتاريخ ةلودلا ترصتادقو'

 7 بوبدنيو نوحوني
 ةمالا انلأسو ءالخدلاب عانيمس اذا نويرغتسي اذه دبا ٠

 امل.نيربدللا وناكو الا :ةسسد ئىرصاا ماعلا يفت روظام

 ةعينص اكو الا نيقداصلا دالبلا ةمدخ ىلع نءطلاب مر ماق .



 اوجامو اوجابف ءالخدلا نع ىضمالل ماعلا يف تملكن

 انا ا,ف مظع قاّمشناو ريبك فالخ ثادحا ةيغ سئاسدلاو

 " نيرولا ىف ردمل نا لوقاو قوص ىلعاب مهنع ملكنا مويا
 0 ركلا ى لا 00 ةغفنلا 0 ناو 0 اةدصا

 ْ د وءوسلاب 1 تالا ل الا دلو

 تااطب ىر هم 1 هحو َّى تيفاكو هلهاو نطولل اهءادع

 هنطوو ةموق ضرع نع دوددو دالب قود

 نيع اهلا اوسلا 17 | رعتلل ةحاح ىف ف ءداج دلا ةعاج لهو

 ام 0000 داس لحر 2 و املع نىءاطلاب ةمالا ماما
 : نيحبمملا 0 2 ترجل ا مودخو ىئرشلا اهريمأ لعو

 ” اهعايم هصو روم با رخ لع نيله املا ةبايخال نؤرشلا ة هم نط ولل

 08 "مو روشلاو ليولاب اودا ءالخدلا ظفل ان رث د اذا مهام

 "ماكل نوهجويو !متادعال دالبلا ميلستب نوحصني موب لك
 حبقاو 22 ' امشلا ىذا هع .نامعلا ةنطاسلا ماهو هن رصملا ةودخلا

82 
 | ملا
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 مرتامض 1 ا ىم مهسفن | نم ولو تاقعلا بع باقعلا

 ضيراتلا 86 انأر ركف مهتنايخىلع قدك ا تقأ عمبدس , 0

 مدالب كالتما لع ءادعالا او:ةغاسو مهماطوا ا واخ اهنو 1

 سمن نمو لإ طمفذ مهمطو ءانبا نم ال مومن ايخ ىلع اوقوعف 5

 مهودعاسو 0 نيذلا ءادعالا ٠

 ةماةن انهي لع ىدتس نع هفيكف هلم لعاباتم ليلملا را
 امنع هب مفاديل هاناهتملس ىذلا حالسلاب املع ىدتعنو اهرساب

 كا ىلا حب ذه

2 

1 3 

 ءانب الل 0 الثم ضراتلا ىف نوقببسو مهسؤر ىلع ةنارللا '

 باقعالاو

 0م 2 كعب َن م مانا لمحيسو نونئاخلا بقاعيس

 ازننفت ةنوخ مف .نيقفانأل او رك ذافءادعالاةركذ 1 ظ

 نوربدب مونيصلخملا روظع : مماما نوربظي ةنايللا يلاسا ىف !
 نيناساووذونيهجوووذ مهف. س'اسدلاو دئاكملا ء ءادعالا عم ١

 مهلامعا طو ماعسم تيخبل مج سمعا اونلعاو اووذاخع

 وف رعت ملكد ءالخدلا اوركذاف ءادعالا متركذ ناو
 ءالخدلا مث نم :



 لالتحالات الا م نيرخلا ءادعا نيلتحما ريغ رصحلذاو
 مف ةنوللا اورك ذاف ء ها 5 5 نان ناسف تدل

 نطولا اوركنأ نيذلا كئلوأ 7 م ءادعالا ىأو ءادعالا دلأ

 رامرلل ام اوضرعف ةمالا حاصم ىلع اونمتئاو ةينطولاو

 مويلا اوراصو ءوسلاب اهرب اولباتف ردم مهتربا نيذلا كئاوأ

 حلا راما تت زيزعلا نطولا دض نيلتحما قدا ف

 صان تاجرد نم اجرد اودعص اك نيذلا كغ وا

 واسع كويس فرش |نمابيصناودقف واكرد مهسوفن تلي

 نوريسيو مالا نم دبشم ىلع نطولا نوعيدي نيذلا كت و
 دم اذا نذلا كفاوأ . راعلاو ةنايمخا ءاول نيلماح .سانلا ني

 هدب ان اوعطقيل افويس هيلا اودم ةئاغتسالا دد نطولا مهملا

 . ةفبرشلا

02 مو ةنوخا م ِِج ءال ذه
ا لعب 3 أور 0 ءادعدلا 

 ش ّ ظ ذأ 

 8 ىردللا 0 1 كيلا مد وه مبقو رع ف ىرج ىذلا مدلا

 5 مهلانيسف هن هير ل١ ةامحلا ل نم اوقاذ اع مي و قداصلا



 فع# 0 يدفن

 لقأ نا . الك مث الك . دالبلا لت دض ةيومد ةروث نالعا

 لكل ةضانم 1 | نيميلا مع م 0 3 537 ا ردا ا

 ةيملسلا لئاسولا 1 اوامعت نأ علأس ًااغاو ناحيهلكو ةروث

 دالبلا منال اداه اي لع

 ءلا ءانب َ

 4ة-هر ميظع ةطاسلا ىوق لالتحال نا ملعا ىنأ م / ذآ لع ةلكاكلا 91

 رقففلا تبيسم باذدعلل بحجحوم هدِّص لمعلا ناو باممعلا 5

 لمعلا ىفو .راعلاوةنايلا لالتحالاب ىضرلا يف نكلو ةقافلاو

 ! اراخفلاو فرشلالالتخالا َدِص

 ملط ةملا ةانلا وذو الا بسلا نعد

 ناو ءادعسف ةديعس نأ رصم عم اوك ..ىعارصلا

 اهدصلواتل ودع تناةرجو فءاهو ها وا رت ال

 هوعنماىب 0 مارا نك م 0200

 نيدتمملا عمال اهعم | ونوكف اوعيطتست مل



2 0 0 

 او و لعال

 : ىكرو 3 طوال ةيحض اهاض مه ىلب ماو هسا نءهعافد ن

 ثولا دعيو هدالب ناش ءالعال ايمدقي انا: رق اميل هسفن

 ا 0 ارد ةركلا ذابللا اهنود ةايح نطولا لحال

 7 لجا هنطوو زارطلا اذه ىلع ىرصملا نوكيأل ملف !دوجو

 ,هاطلا ةفررشلا ةبحلا هذه لثع اهقحاو ناطوالا

 ع ا 0 ةمأ بجاواب ة هكا ١١) مما حجرات ا اولأسا

 : ةلعاتم 00 اركالا مال نولمعيو اولمعو ة هعدخل اهراد

 |( نل امأش اذه ةما جاو نا زعراتلا مكبج ةوق لكو

 3 صاللخ لييس 2 ناك ناو اهمصتغم دص مع اعطت قام لك

 2 لاحرو لام ن< كلتكام كى امدو

 لوز نا بجاو راعلاو

 مس . يلأسأ ن ككل لكلا اذه د ا رس

 ١ اودجم ةرملا ممالاىلا اليل كراظناب ةداسلا اهمأ اولا -

 4 . رثك ًامدالب صوح نع دودو هنطو نع هل



 0 | 0 عادل ءاودو 550 آل جم ةمضملا ب

: 0-0 

 عامجالا اذه م 0 ةداسلا امآرعلا

 0 0 ةيع طولا ماعم ا ىتضولا ظ

 ديشم لع تاذعلا نشأ داو 0 كا ةريزعلا رصم م

 رك لعق عامتجا لكتف . اهماجلا ةبخم انو اهيذب دعأاب 3
 قوه | مهصالخا اهوانا ناعيو اهقومحب لاطو 0 هف

0 

 0 رمال الايك دو ا ذاهاركذ قف:ناف# ]

 هما نونملا دلولا رك ذب م اهور 2 ءافشلا لماوع ركءذ ش

 ايما ا اهو كا ءأن دلو ضرملا رب رس لع ىهو ةقيفشلا

 امورك | ماش ةمفرو اهدجع هدالباز 5 كري ناك نلف

 لمالام اد | 85 1 هيف نيفراعابت 1 نب و دفم م 0 مناف 1 :

 قا سلا نا اه ذا . ءاحرلا مادو تا 1

 رانلا لعمو 1 صخش ف ءادلاو 1 َّى رانلا لقاعلا ىرب 1

 ا
 دم

00 

 ىلع نطولا نوكي ذل كلدك ليجتسملا نمو ٠ ءادلا كجمو

 اندالب كالتمال ئنجالا :ىنطولا لمعي ناوماين نحو رطخ ١
 1 و - اندست ٠١ انتاح د



 ل _ 5:9 0

 : ةيطخلا صن ادهو ماحدزا اعا اهحدزم ناكتللا نآك

 م5“ تيلعل) تلودلأ و سوم الج
 ( ةيردنكس الاب ةبطخ

 امثال ةئس هبل 90

6 
 ءازعالا ىنطو ءانباو ىنداس »

 ؟مامأ ةليللا فقأ رورسلاو حرفلا هلم داؤغ ىنأ

 د ناو كلاسنو بوخا نامفلا وز نع الكت
 1 ؟يلاو دل سوف داللا ةمدخ تعا وحج جفالععتا

 اذه رس اعنا اف بجاولا اذهءادات رصقاذاوفعلا ؟ةننمتساو

 فيءضلا ىدخشل ةبجوماهمال الت ا زهاظملا هدو ف اطمن الا

 ' يوفأو ىرصملا سنثلا ةايح لع ىناغ ليلو ريك ! اهمال لب
 آد والا امو تدق نأ نكاقلا ىرعد دكت ةدج

 مهمادسعا هلا ىلا مهسفنأب نومدقي لينلا ىداوءانبأ نآو هيف

 مدادجاو ماا ثاريم سدقاو مهعطو



 د 4 د

 ىالسالا نيدلل ةيساسالا دعاوملا دصو ىرصملا

 كاره اوليؤفت نا ردللا تائحأب جنم 3 و اده

 )» لماك ىئنطصم .يرايتعا قاف

 2 'ء

 ل م 5 ةطراخلا هك )الل فحصلا تر رم 1

 لصو نم لك ىلا نوزعوب ةروبشملا مهسناسدب زيلكت الا ناو

 :ةيمسلو ةناعالا نع نش بلا مير قبر وأ مهب اطلس ميهلأ

 . نييوروالل نيهراكلاب ىرخاو نييصعتم اب ةران نيدرصملا

 اع وبجوم ةيردتكسالا ةنيدع ةيطخ ىلي نا هللا همجحر قو

 موب ىف ى ردتكسالا ردنلا ىلا رفاسف « ةيلعلا ةلودلاو رشم

 ا رملا أذل ارهاب ة:س هين وب © سريا

 هينوب م ءاثالثلا موب ىف ةبطللا هذه ءاقلا 5

 06 قاض دقو ميلاقالا 0 ءابحو ا 255 2

 ل قدانفلا

 َىَح ءابالثلا مو ءاسم ةعساتلا ةعاسلا فصتتنم ءاح امو



 دل و

 4: رخآا 26 نيدل هزيدتم ريغ أما لح لوخلا أدهم نهرتل

 01 اويفلل حلا نأ كيرالا كلاؤماما

 اما رع رخا اهئ نرشلا فرخ ىل ىتلاتانار امال لكى

 اهدالا ف نييحسملا مذ دبر تناكول ايكرت نأ ؛اف .ةيزياكتالا

 لوداهفاخ تناك موب لوط نامز نم لمعلا اذهتنا تناك

 اها درو
 لشف عار اف نيا :1 ةددرجح تحرص .دعلو

 رداصلااهددع يف  ةينمرالا ةلئسملا ف ةيزماكل لاول

 اينهرا ئاصم ىفيبظعلا ةيلؤسأل « نأ ىخلملا ع

 «نمرالا نم نييروثلا سؤر ىلع ةعقاو

 ا فاي هرقل مسا ىو كا مروللاو
 1 قالوا قامم ةيلؤسم ىتلا ثيح» ةيانويلا هكر

 )» جدوج كلا اودضع نيذلا ىزالكن الا ل ا ةثاملا

 نر دطبا حصن ىذلا ىرصلا ن ا لول و قو

 نطوال ةحاضو ىعسأ دص لمعي نام وروالا ءااللؤنلا ةاداعع



 -لهدح جني "طل عطنم سدر ا نس كل نقف اطيح 2 ذة شل فاح كج كم ججتسو ولج جخج

 قارا ههه جدأ السلا ذه

 اعبر # ' دهم ساب 1 وع

 قة نانطشلا برستيج حمل لارج دا منحوت كارت زل بذنب نم

 لك مكل حرصاف نيبور والا ءالزنلا دْص نييرصملا دارفا

 ناد هيلا اهل دوو 0 ةهلظكلا هن نات
 ةحلصل ءادعارصم ىفزياكن الانا ملعب اك ارذا نييرصملا لقا

 نييوروالا ةحاصمو نبءرصملا ةحاصم ناو ناجالا لك

 اوزمع نأ الا نييبوروالا ىلع اموزيلكن الا ةحاصم دض ةكرتشم

 ةحاصم مط سيل نا اوربظيو ,زياكتالا خاصم نم مهلاضم

 نييرصملا عم مالس ىف ا : اذ اوكيعبل نيلحمأ ىلا

 دنمأ لالع قل. هنا مدهت ام لع تانص | ينأف كلذ ممو

 نيالا ناف تي د ةهارك انما دنع تدلؤتل لالتعألا

 زياكت الا جارخا تدارا ولميطتسن ادوروا نا نوماع نيعمجا

 ءالجلا ىلع اورو ةردق عم لالتحالا دما ةلاغاف رهن
 لالتحالا نعةيضار اهاك ابوروانأب داقتعالا لع سانلا لمحت

 ةلجخعاب و . ليتلا زبن ءطاوش ىلع .ةيناطيربلا ةلودلل ٌةرزاؤم
 مالسالل ةودع ابلك أو ا ذئذنعداّتعالا ىلع سانلا لمحت

 حاصل انوروا لخادت مون لك نوري رعم يملسم ناو

 ! اهدالب اصمل ابسفت ابوروا لخادت ندرب تف نييحيسملا



 0 ىف ناسا رك نذل 0 ا

 : رو رسرادق. كلر رلكا لات نك لا ماد

 1 نم هنرصللا ١ ةمالا ا تاعبطلا دنع ا مكفارتعا

 ْ 3 رطاو را

 | دق ا ةماالا .دارقا .ناك اذا اسمع ىنولأتن ركنا

 ظ | كي - 5 نيم ولا يمال عا رسم ناطلسل اوبنتق ١

 00 0 الرعب نامل داو نأ ىاوشك ١
 00 لع ةمالسالا رصم مولي نأ نكن اسنا ىا ميطتسي

 اهسفن ةءدمتملا اور وا رهاظتت ١ وا. وح اهفاطعناو أمد ءاناثإل

 00000 ند تاج امأ :نيحيسملا لمملا ةيدع فؤرظ:ف

 لك قرشا ىف نييحيسملا لك ةدعا بم ةيساسالا امسايس
 31 : لشاسولا

 آل و ءانإ ومحت رصم ىلسم قاطتتا نا لع
 تقص نك ريالا نك رنا ا قارا لع

 نيب دمحلا ضفبو يحيسملا بصعتلا ةمهم امسفن انوروأب

 ةهاركلا هد 0 اما
 أهدودحو نونظت كا

 0 سوفت ف



 قو ماعلا دئارج اهملع تّملع تح ةلاهملا هذه ترشن ام

 ةيسنرفلا مروغيرلا ةديرج تلاس دقو . رصم دئارج املج

 ةلاقلا هذه صن ترشت نا دعب ةيردنكسالا ىف عبطت ىتلا

 الا ةكسالا

 ا شحال ماتك" ابةبرصملا ةمالادارفادصقيلا د

 مياتتك !ناكلهو.امومي نيب وروالاءالزنلاةهاركب رهاظتلا

 )» ”انشمرا ادم لع نوةفاو نوررصملا نوبينطولا له

 هن يا دقو هدب رخلا هده ةلعسا عال وح )م رتل لسراف

 ءالزت نييتوروالا ةحم دنع اعقو دشاو نيحادرشل لل

 : روك دلا فاوللا صان

 هيا ةنس ونأم 77 يف رصم

 ردملا 00 0

 ىلع اهومتي دبا ىلا تاظحالملا ةانعلا دب رع تأرق دل
 تاو .(نتشرخ تيورتلر )ةديرج يت

 هو

1 



 آل او"

 ضع ىف ةيلعلا ةلودلا دض ل لا اوس ضل نأ

 نأ بحو اهم ءاعيج مهنكلو ةيسايس ريغ وأ ةيسأيس لئاسم

 "1 دين واصوصخ . رعم ةكدسمبف كلذك ووك

 اهم ةصاخ ةكلام ةلئاع امل ذا اهملع ةيلعلا ةلودلا ةدايس نم طق

 اورد سارق كلذ عمو . اهب ص اخو مان ىلخادلا اهلالقتساو

 0 اللا رج ادي تسلا نم ريم هلا انطم قدابخال

 ل11 ىداول مد عم ايكرت تقفتا اذا

00 

 نيبرمدملا دصاقم نا. تالكلاهده نم ءيراقال حضتي

 مبف . كلذ سكمب زيلكت الا تاين ناو ةلدتعم ةيملس ةفاك

 نكلو لقالقو بارطضا ثادحال اولمعي نا مهقفاو نيذلا

 الاب و وارمتساب هلك. الملل تانتلا هده نالعا م زاللا نم راص

 لع رانلا .رمو . ةجحرح ةعاسااو ريسع فقوملا ذا . ناوت

 ا ل اها كا يح نور مكمالا كرت تاالورؤا

 امي ف هدد رق كش الو نوكت ةَعَز ه ريم امومزمو

 لس ىطصم هرب ةنس وأم ه يف سراب



 تح ماد

 مادقإو ةمهلكب لحو هدلاو موحرألا ةسايس ( يملح سابع )

 نانأ ذاو ظعالا ناطاسلا ةلالج نيبو هنيب قئالعلا قيثوت ىلع

 تامعو زياكن الاب ١م ماع تعدخ ةيلعلا ةلودلا 3 زمراتلا

 تانرورضلان ف رضا نلكم الا لالحا لع ءاش 2

 هلل ةلساع ةلود لون الا انسه ةلملا ةلودلا ف

 ٠ ىفزيلكت الا مدقتا فق, ”ىث نم سيلو .رصم ع زياكنالا

 ةيعرشلا ةطاسلا ةبوقت لثم مهتسايس مهللع لطعنو رضم

 لك نا عمجا سانلا 00 . رصع ةصتضلا ةلودلا تادهاعملل

 :ايوزؤا كود سؤ ةيليلاةلودلا نرومرد فاد 0

 كالتسإال سلف ةئتلا ةلوذلا ف ةيطغةرتم رحم ١
 ةيعرش ةفص 0 هل سنلو لب ةيعرش ةوق : ىندأ ىزيلكت الا

 . هدوجو ىف

 ا مث نييرصملا نأ كلذ قمالخ ذا

 ةلودلا ةمال_. ىلع ةظفاحماب اومتبم نأ مهلع بجن نم لوأو

 امام نولبح ياهلا شيجلل اناحك !نودقت نذل

 زئاطانمو 0 ةدمحو انتايحاو ةقيمحو أ زأ ص ةقيفد



 لع

 ا ولا نم ءاوس ءام رع انلا سلف - اًننطول ا لا لااتحالا

 ظ . نيسوروالا ءالزنلا 1

 97 نييحيسملا دض انعفد» ةحاص ا و

 كلا دآ دا ١ نم اما مهاداعم ىف ةحاصم انل سيل

 0 يطمخش كا انتهارك ةجينن وه ةنركسعلا ةناعالل

 0 1 ىو رولا الزلال !ناواصرصخا را 0

 مي رتخلا لدا أدم ا < انئطو ريرحتل

0 

 وه ىنامعلا شيجلا ةناعال باتتك الا فىم اي فغاو
 .ىزيلكت ال[ لة دحاهز سا هم هلا نم ةرهاظع مايعلا

 دنا ل اص لكنا نيقبلا ملع ن

 م 00 داناو ليلا داو لاما ىلا عر قرشا

 دصو مظعملا ودا دض معلا ظعالا ناطاسلا ةلالح ةلاهسا

 هلك مالسالا ىلع مم رويس نالعاو برعلا دالبو ردم

 ةياعلا ةل 53 اهءادع ةراكالا ةساسلا تنلعا دقق
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 لوماعت نان رصللا ناف

 ودملا هف فلاح  ىذلا مويلا كلذ نم يأ ك3 ماع نم

1 

 وأ ان ان فاو - ا



 كنا ئاسعالاونكملا لاعرو اوروأ ف ةساسلا ل

 انيلع سجاولا نمو . ءاضق دشأ اهيلغاوضيو ةخارض اهونلعي

 ايف زلكت الالدض ةيوش اع اورو[ ردت ناني رصلا رثعل

 لاوحال تنفتات نأ اهلع محن ة مويلا لودلا تالاغتشا تناك

 :قلملا ىدلو

 ىلع اولبسي نأ م,هئانصو زيلكت الا باتك دارأ دقلو

 ميدقلا حالسلابنوحاستي اوذخأف ”ىندلا مبامعسئاسدلا باككأ

 نولازي الو اوعاشاف ! ىنردلا بصعتلا حالسهب ىنعأو ىلابلا

 د ةينيد ةروثب مايعلا كشو ىلع نييرصملا 0 لوعيشب

 هذه رسشنب 0006 . اصوصخ نيدانويلاوامومح نيمحبسملا

 اهاندأو ش كل حو ١ حبقأ انوروأ ةلاع الو ن و ةءاشالا

 ةرح 08 ةما 4 مثالا رثا ياس دع وفرع ل

 ىفام لكب اهيلع ظفاحنو تافصلا هدم رختفنل انناو . ةلدتعم

 لمعلا ىف ةحاصم لقأ م ويلا انل سيل هناي ممدبلا نمو .انتعاطتسا

 اوروأ يف انئاقدصأ ليم اندم اهب مايقلا ىف الو انيضام دض
 وه ةحناو وعرف صم قانا سل هنأ لع .انتعسملط ا



00 

 1 اهراظنأ لمي ”الأ ابوروأ لع بجاؤلا نمل هنأو

 وح ' امرأ أ رظنت نا 00 0 لب ةينابويلا ةيكرتلا ةلئء.ملل طقفف

 1 1 5 خا اورو ى ن يايا فرع كلف :ارتكذا

 ع لابن رتلا ةطسم تسل دا - ةيلاملا فورظلا ىف ةيرضلا

 ا رايدع نإ .ةيلهرلا ةسابسلل اهدحو ةاغاشلا
 ىلع ةيئاهن ةفصب اهدب عضو موب م مويلا لمؤت

 . لينلا ىداو دالب 2

 ماعلا دالب للك ىف اوذرع دق - زيلكنالا ناف مقاولا ىفو

 0 دارا نوي ريح تابارطضالا قا نم ريمأ مل
 يفنيملسملا جيبمتل نانويلاو ايكرت نيب برحلاب انوروأ لاغتشا

 اءنارطضا | ودحل نيماسملا دض ننانوبلاو نناولا دك رحم

 نماهنورظتني ىتلا ةجنلا هب محل نوكت ليتلا رع طارش لك

 انوروأ نأ نونظي مو . اندالب ىلع ءاليتسالل ليوط
 هدرا عن الا ردها دن وهم ب رح ثودح منع املانتشال

 م رو 0

 بجاو نم ةيغرلا هذه ىلع زيلكتالا لامعأ تاد اذاو



 0-2 د ع

 لاس قافتا دفع ةهرو رد خيا : و 0 لالتحا ىلا

 فورلا 0 باوصو قف ئارأ هباوميرسلا ءالحلل 5

 دح دنع ةيزياك الا عماطما فوقول فورظلا نسا ياللا

 ن. راصو زياكت الا مم اريثك | ,وروأ تيلهاس كتلك هر

 ةلودلا تادهاعملا ما 0 ىلع | جريج 3 3 الا هيلع م 8

 هلار هلأ ا ةمعر 0 قوق 0

 ريك | زياكن آلا ريج يذلا هس كرام نيرا نإذ

 حص' لب قفاوي نم لوا وه - ملاعلا ف ىسايس لك نه
 تارمّدلج يأرلا أدهم 0 دقو .روم نه زلكن اللا ءالجب

 فلوودنتمورد 5 8 ةلوادملا تقو ند لعو

 3 ةريبشلا

 نأشب انالا يق ىفدحأ دنع انو نامي ثلا لعدم و

 قلعاو لدعلا 500 نم ةبزلكت الأ در ةيعذدد 9

 ىف زياكنآلا كولش نأ لغءابتساتس دوه ىلا بان

 لافتا دنس لطدتا



 تك 8 د

 م54 تيلعلا تلودلاو ىدم الع -

 0 دجا مم ىف د رك هلا ةياعالا ةلتشم قسماقالل
 00 اال 5 ف نوييشب ةماع نييلسملاو ةصاخ نيب رصملا

 بوولل نودعتسم نييحيسملا دض نوشرحتم نيدرصملا نأ

 . نشحونملا ةيثو مدض

 نلف نح تركو تاعاشألا هذه تي كو

 دك رح ثودح نما وفاخو انفروأ ف ل نوريثكلا

 ا( ٠و دئابلا اخ لع ةميشو اهقاوعز وكت رصمق ةشد

 بتك ًابجاورو ةعاشالا هذه ثاثبنا مجرتلا ىأر انو

 وتلا ةلودلاب اهنا زلفو صم ةلكسم لع هب ىط كلام
 ااا ا علا نياسعإ ةتقح اع نإب| ابد نلخحلا

 دئارجأو رهشا 0 ) 0 تعلو رئيلرب )ةدنرج

 لراس لاح ناسل ريتعتو م ويلا ىف نين ص نيلرب ىف ردصن وهلاعلا

 اهي رعت ادهو . انالا ةمصاع ف

 ٠  0م 7 3 ِِ

 ابوروا راظنا (نتشركخ تسرو رئيلري] ةدد رجاريخا تفل دفل»



 تى 2 ف

 نعو ةيسايسلا تارابتعالا هذه لك نع رظنلا مطقبو

 نك نادا نانوزلا ةيطو امحاجس اهتفاثإا تال

 ةسليسلا .ءوارا تناك عم هنكعال ةط و نك 000

 ةبأ نم مهنطو نع نيمفادملا لك مرتسحي نا الا هناساسحاو

 مه دحفو اوناك ةيسنج

 فورظلا يف نييرصملا ةحاصم نرا هيف كشال امو

 ده نكلو ..ضيفن ىفرط ىلع ناتويلا ةحاصمو ىه ةيلاحلا

 املل موزلال تالاكشأ قاخم نا بال ابلكت ارابتعالا

 ل تالا ةلماعع ىنطو ءانب أل عريشي نملوأ يناو

 م 0 :تامزيخفذا ... ةقراو فطالاب - نومزبتم مو

 امنا ىفاهؤانبأ شيع نا نييوروالاب اطل 0 -

 امل نيصاخلا نيس وروالا ءالزنلا 5

 لويشب لضفت نا ردملا ةرضدأ كتموخرأ لأ

 «لماك ىنطصم يارتحا قئاف

 متدين ووو سيتي سدح خ



 0 / ع

 رد اا للا دك رع نإ دج

 د 1 هك ثلا ةلكشلا ىف اوروأ لخادت اًذالف

 ظ ؟ هيرصألا ةلثسأأ ىف لخادتت

 مارتحا ىلع ناطاسلا ةلالج لمحت نأ ١ ل
 قوقح مارتحا ىلع ارتاكنا رابجا ىلع يه لمعت الوادعر

 ه رعم ىف ناطلسلا ةلداح

 00000 الر ايركف ره هو نار رهاذم
 ه10و . انركفاو انثارا لع قفاوتال ردلا تانج: كلملو

 تت اناا مرتحل انآ ع ا نرع نا كلع آى

 ا اا ةيانويلا ةجلصلا ثيح نم ءايشالا ىرت تلاف

 ىلإ. 5 نكت نا لدعلا نيو. ةيرصملا ةحاصلا تح

 ظ هنطو ريخا ال

 ْ 2 ٠ ددغا ام رهاظت ىلا ةبغا نع مغرلاب نال نو

 م ا دورب 007 ا :ه اوبلطي لا ك١ رص

 )دك ١ دليلا دالبل نحن نأ صوضخلا لعو نوركشاك

 !! رح 00
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 5“ نانويلاو نم الي
 ١مل ةنس وام ١ يف هيردنكسالا

 0 دك لدراعلا ريدم ةريغح »

 ةدد رج نم ا ددع ىف بارغتسا لب ا دعا

 تتاكشاب ىلا هتلسرأ ىذلا فارئلتاب ةضتخلا ةرابسلا رافلا

 2 ميلا جر ىذلا نأ كشال و ناطلسلا اال مة

 ىداص مم موف 2 ًأطخأ فارغاتلا اذه
0-3 

 امتتاللا نأ طق تركفال 1 ما 255

 ف 00 ةينامنملا دونإلا قحست نأب تروكيزيلكتالا ١.
 +. الاس ل

 ةداويلا ةيكرتلا ةلئملا ل> نا وه هيف بررالام نكلو

 00 ودب ا لب نيتبراحتملا نيتلودلاب طقذ قاعترال

 ناطاسلا انالوم ةلالخلل ةلاجلا فوزطلا ىف نا را

 ىتأا ةيوروالا لودلا ناف ةيرصلا ةلثملا ةماقال ةدرف مظعا

 هرك ان تجحسو اهيتغر ءارتسا لع هلال ج0

 هركتالام كلذو - اضأ اهيلع نم الان نم ةياماقلا



 كل 1 يا

 الح نازنوأ 0 و هر و 6 الل ا نا نواف ور ىطعلا ةقالطلا ش رع نيفلعتلا مج نا

 لالتحالا ةطاس قوقملا ةيولسملا رصم نين ال ن< ناطلسلا

 رعم نع زياكن الاء الح ا لودلع طرتشف ىزلكت الأ

 كلذ. مثيل نانويلا دالب نم ةيناهاشلا راااسلا دل ران

 « للماك قطصم رسوم صالخو 1 زوف

 " رص نونطاقلا نانويلا جاه ىتح فارغلتلا اذه رشنام

 1 0 دحأ أمحاص لول ود د راعلا لد رج تتكف

 3-0000 ما فارثتلا اديه لعاشلم نينطولا نتتانولا
5 0 0 

 ل

 ١ زيلكت الا مادام ايلاست ىضارأ ىف ةيكرتلا دونملا ءاّمب ناطلسلا

 راكم َّق

 ا ىردسكلد رافلا ةدنرج هتتك املع د ردعف مج ديلا

 ) ةندع عبطت ىتلا ةيسنرفلا مروهيرلا ةدد رك هن ثعب باتكب

 هين رعت 0 ةيردنكسالا

0 



 )» كرد

 قدح و5 اراد اول ١محاب ةنس وأم ١١؟يف مو> رم اداع

 تفك دعو مايأ سد هىدوع لبق نادودلا ىلا ترفاس دق

 اةارنلت ىلا لسرأف وكسورك ةنيدعبرملا ناكرأ تنيع ]9
 1ك عودا ةدمولو 1 ىلع وص كب ات ٍإ

 ديرأ اه:ىل صيخرتلا نود تلاح ةيبرللا لامتالا

 ىتلا ابادملا ءانالا كلن ىفهللا همحر يلا لسرأ دقو
 ىودعابب نملا دوتملاو طابملا ناوجال ةيماه 2

 شيلا ثداح قاشه ءاضق لع

 ىضالا ديع موب انوروأ نم موحرملا ةدوع تتفاو

 ىتوباملا نيباملا تتاكشاب ةفوطع يللا افا رات لاخلا ىفلسراف

 ظ : هصن اده

 قف را يما اللوم ةلالعتلا اضرب ناك

 دونآ ا راصتتاو كرابملا ىحضالا ديعانُت اهم 00 1 [

 ةرفظلا ةيناهاشلا |



 ادد ىا علا قو ةناك مج را | ءا رهلا ف رغ

 5 هتملعأ ذا روم ىلا قدَوَ مى د ف اناتاكد دقو نتي

 ىلا رفاس كلذ ىللعو . ىذا ةئس هيون رهش كا 0 ا

 0 م ضراتلا اذ ه لبق نطولا ىلا ةدوعلا لأ ارا

 اناولأ باذعلا نم م قاذو ة ةينط ولا بسب م 3 هنداحو ة هيورب

 كاك 0 ءال2 تب طا 4. 0 نم انام ١ ع

 ' 0 هنا " كِلذَو نسصلا ى ا اع : حابرلا تءاح, ركلو

 © رسع 4 هنماثلا 4 هطرو هانقاحتلالل رسوم ا ةسلاب 4 هئعل نر

 لا داك ناو فدب ةنس ليربأ رهش نم ىناثلا يف (ماصوف

 ا و 00 ا رام اك هم تحتر> 0

 اتانشاو انك الخلا 1 2

 درا يلا فاس ججرتلا آت لل هيلا ل[تلدرو

 ا ند 3 لباعتن و ىودعب 0 3 اع هنن ام ردح نم ى و



 أنر زري اع ار ةسارمعو

 0 اضوسضلو 51 5 3 :

 ا
 3 : سداسلا ءاملا

 7 ىلوالا ةعطلا ِظ

 « ةظوفحم ةجح ريلاو رشنلاو عبطلا قوقح »
 0ك تك

 )» لمأك يعبف لع فإ ومال 2

 ع 5
 م اوي ااو 1؟55 ةنس

 34 رم 54 هرم نيواودلا عراشب » ءاءالا 2: ةعء.طم )



 2 اما لماك طعصم 0
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 ةفاحصلا لافتحاو تسيادوب ىلا مجرما لوصو افك

 هنةيرجما
 ةيناملالاةفاحصلالافتحاو نيلرب ىلا مجرتملا لوصَو

 طالبجاب رثيلربلاو 9 ثا

 هيتريبللا ةديرج ىلع درلاو سراب ىلا رفسلا

 موحرملا نمباتكوةلودلا نونيعي سراب يفنورصملا
0-8 

 نام الاروطاريماةلالل رخاوناطلسلاةلالطل فارغلت



0 

 عوضوم

 موحرملل ةعبدرم ةبلع ناطاسلا ةلالج ءادها

 هيبرروك رن روفكت رف ةددرج ثيدح

 داره كروود 00و

 ىوسفلا بئانلا رفيئز ويسملا نم موحرملل باتك

 ا ا 0

 جلب سندنبدن الا ةددرجو ةبرصملا ةلئسملا

 كنا ردحا لايمتساو: رضل مو-رملا ةدوع

 نييلالتحالا مئاتش ةبسانع موحرملا نم باتك

 هبدنحا] موحرملا عارتقا ىف نيلتحلا ةليح

 ( امهدب ةنس )

 ةيناملالا ةمالل ةوعد

 ةيبوروالا دارا قيلعت
 ىناكي سما عم ثيدحو أبو روال رفسلا

 ىوسع بنان عم كثردحو انه ىلا كوضولا

 انييف ىف مجرتملا اهدقع ةيسايس ةملو



 ا

 عوصو»

 مجرتملا 2 ريك اللا ثردح

 ىرخا ةرص نوتسدالغ رتسسملا
 قوس دااغ 1 در

 ةيزالكت الاب هدب طخم نوتسدالغ رتسملا باطخ

 لروح د اغا نس ةميوروالا دئارملا

 طاليجاب رئيلرب ءدنوح مق ثردح

 تسو ىذ هدد رج 2 ثيردح

 موحرألأ نم ةيسايس ةلسا ص
 <تووو ههووح ويملا نم ةلسازلا لعدألا

 "انس م دخت رطل كسلا

 موحرملاب ةريبك ةيوسم هدد رج ءافتحا

 الا لوضولاو ةاتساللا ىلا رعسلا

 هعم ةثبدحو ناطاسلا ةلالل موحرملا ةلبام



 سه

 0-١ سماخلا ءزرجلا س ربش 3-4

 ( ١م ةنس عبات ) عوضوم هفيعص

١ 
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 ا

 تدر

 هب

0 

 لك

56 

 هرم ن<- نيرشعلاو ةناثلا قى وهو موحرأا ةهروص

 هَ ردا ةسن رفلاب هتطخ

 ةبطذلا ىلع ةيلحلا دئارحلا تاقيلعت

 2 ةمسروالا 2 0

 ىنجا مه مجرتملا ءارطا

 .ماعف مجرتملا لامعا ةعومج

 د ووعسم ىدنفأ لم م ةعومجملل ةلفادقم

 ويلو ماقإ راك ذب

 ىودملا ل انفجر موحرملا ةلباقم

 درا قف ناطلملا دس لاتخالا

 هيف موحرملا باطخو

 موحرملا عملوراب رييللا ثيدح



 مو

 .انج دب ىلع روطاربمالا ةلالج ىلا مفرا نأب فرشنا ناو |
 « ةريبكلايتامالا هذه نع برعاو بجاولا ناركشلا اذه ٠

 ( لماك ىظصم ) امها ةنس ليرأ ؟

 هن رجه سبح ةئس ةحا ايذ 5

 هنس ريمسدد ”7 قفاوملا
 ةيدالبم



 كغ
 انتفصا انتاعيحشلو انتاحم ندرس ا كلذ عم نبأ ردقو

 ١ ةلودلفا رتل اناسر اف ىفاتلا نينا ىلا حينانع نيرظم
 0 ةماعلا ندا هد[ اذ .ةياعاعلا تافزخلا

 اد الا حلا نيعاد ..دنحلا قلهاعلا شراب نب رصلا ةيقك

0 
 ةلالاح تاس رفا سن ر ا افا رغلت اضيا الفرا دقو

 : هصنادهوابلك ايناأادثا رحهتاقانتوهترشن ولع راوطارامالا

 اونوكت نا ماج م نوجرب نيب رصملا 0 ان نا

 مهفارتعا مظ ميظع نع برعملا نامجرتلا روطاربمالا ةلالح ىدل

 ابعابتاب لضفت ىتلا ةطلخا ىلعهتلالإ ميظعلا مهما ركشو ليمجاب

 ةناععلا ةلودلا وحب ٠

 لمالا ىلع انلمحم يتلا ةدوملاو ليلا للد ىهةطخلا هذهناو

 ةيانع 0 ءاناج نم لاس ( سلا نطو ) رص نأ
 درب نأ ىدحتا هلك ماعلا م الثش نأَف ايبصوصخ انافتلاو ةيلاع

 اهلالمتساو اهيرح 2 ىلا



0 

 هأ . 0 "ا
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 برالاىف ةلودلاةنأعا ىلع نيب رصملا لابقا مجرتملا ىأرال

 مج ةنهل فاو سيراب ىف نيميقملا نيررنصلا عج ةيئانويلا
 اقم تا ين ديؤللا ةدب ا ل ةناعالا

 تع لول هلق اا مل هللا موب رداصلا اهددع ىف

 (ةيناهاشلا هن كيا ورصلا ):ناونع

 : هصن ادهو

 نيننالا موي ةلفح ىلا انه نييرصلا انتاوخا توغد

 ىلع اني مالكنلا ىرجو ( ههح# ةنسس ليربا +٠ ) ىشالا
 قفتا مث رصم يف ةيناهاشلا هب ركسعلا ةناعالا. عورشم

 اناوع نوكا روكا اخي كغ نت دقن نا لع نورضاملا

 عمتجا دقو .انل راعش فردا ىنانطو ابل اتكراشم ىلع

 ليلق غلبملا اده نأ معن 10 ثعبأ انا اه اكنرف مو غلبم

 ةمالا ممابوروا 1 دما ةنشلا كارتعا لد ةنكلو

 ةيملسلا ةننطولا ةرهاظملا هذه ىف ةيرسدملا



 "الق
 مسك

 مويلا انسهاظت اذاف هلودلا ره ردت كلا

 ىلع لب فرشلا ساسا ريغ ىلع تينب برح ىف امدعاسع

 وهوزامزلا ميدق نم ى رخالا مالا هتلثم ام لثع اف عماطملا

 ةدشلا نمز يف هيخا ىلع خالا فطع

 فيك مهنال مهسفنا زياكن الا م نوضرحت نيذلا نا

 نو رفاصت ام دعنا رطخضالا وجيملا نيرا ىلإ نوب

 مهما نوسني الو ةينانويلا ةيكرتلا برخلا يف لاملاب ةلودلا دمل

 الو نانويلا اوضرح نيذلا م مهناو برملا هذه لصا م

 لا ف رولا نكي 1 نانك زك اهودع نوار
 0 اوليقتو اذه

 6 لماك قطصم امها ةنس ليربا

 :همإ رعناع تكن ادهلع هين ريمألا ةدب رحتملعدقو »

 ىلا ةقيقْللا لعانؤارق فقيل باتكلا اذه انرشن انا د

 | لا ىلعرلا اذه تالك اي قطنت ىلاو زاكت الاايهوش

 ىلع رويغ ليكلو هل انتديرج فحص حتتفتو هب بحر ىذلا



 مما

 ىنطولا نمجاولا

 كلذ ىلع مهننعب ىتلا يه ةينطولا مهنابجاو نا لوقأ من
 وا ا هيلا علل | ةمالس انريَغ نم: رثك" ١ امس ذا

 لمح دض ةيعرشلا انقومح هياد ىنت ىتل انتا ىه انكلاع

 ةدعاسم نم هيدبن أم لك نأ 8 نأ بجي الو زياكنالا

 زيلكذ الا دض ةيرصملا ةلئسملا هيف ىعارنو رظنن ايكرت

 نوكن نا ةيزيلكت الا ةموكملا ءوس ناك اذا هناو

 نحف اكلي اتعب ىلا ةيابلا ةلودلا نيصلخ ا

 انقيرط ىفريساسونوبصاغلا انموصخ مال مواضرا انمهي ال

 دار موال ةلالتلا هساس اانا اعيش العا ا

 ! اوضرب

 ابوروا ةدعاسم ىلا ةجاح يف اننا ءىث لك لبق لعن ادا

 نوشيعي نيذلا نييبورو الادض ةروثلا ىلع ضر اذا فيكف

 انلدب نا اهريغ واتزاغ نايسيجالا ةديرلل لهو . رصم ىف

 ضيرحتلا هنم دْخْؤي اع يك ءديرد ا لاه ضصخف

 ! ! بارطضالا لع



 ل _ الا » 0

 ارضا هات او ةيردكسالا رك ردصت ىلا ةيرالكتالا

 لع ضيرحتلاو رطاوملا ةراثا يف ىسلاب نييزصملا نيينطولا

 كراع يانج متماع ولو تاءارطضالاو لقالقلا ثادحا

 ادع الع طرا نم روشأ حصا الع ابقالتخا ناو لالتحالا

 كادفةبولسالا انقومح نع 0 انك اذا اتال.أش ا ماقنام

 ديأ انركفام انتاو ةعورشملا قرطلاو ةنكملا  لادعألا

 هوك انتلثسع | ع صاد ماظنلا لع ءادتعالا يف

0 

 . رصم ىف ابوروأ اصم كردت ةينطولا انسوفن نالو

 انئأب اراهج حرصأ نأ حمسلا نأ ميانج را

 اسوا رج ىلا كوصولل ةيروثلا قراقلا ف طق ركتق ١
 رمدم ىف قاّمشلا روذد نوقل نذلا ٍ زتلكت الا نكل زيوعلا

 اهيفتاباراطضالا ثادحا ىلا لئاسولا نم مه.دل اع نوعسيو

 . انتوق لكب 0 > انمواق اننال مهيعس ا ل

 شيحلل ةينطو هناعا مح عمج يف تعرب ل هلأ 0 نأ

 لب اوناك امهم نييحيسملل ءاضغبلا كلذ - 02 سبلو ىنامعل ٍ

 امساال نيملسملا ةفيلخل ممابجاو كلذ ىلع مهعب ىذلا نا



 و[

 ةسايسلا لاجر نم انخرط هللا همحر 0 2507

 ا ةبرصملا ةلثسملا ةدعاسمل عدادعتسا و ةنناملالا

 لاو“ ناوالا كلذ ىق تماق: ىلا ةينائويلا ةيكرتلا ةكشلل

 امفاحص ىف دجوف سراب دصق ناقلبلا يف سلا لعاجم ىتخ
 نايسمالا ةديزع ايترشن لامر لع داع ريغ را

 موخرملا ىلع نءط ابلكو«هيتربيللا » ةدن رجابمع اهملقن ه تيزاغ
 قاوتعملا تدع كف هلع ةييضارصب تركو للا ل
 دعم نرطوطاهراثآ ىف ىئسلائ يشل | تاتا اا

 ىلا لاحلا ىف هللا هجر وداف . ةززو ثادحا:لع ضيرحتلاو

 تلحأ يتلا هيتربيللا ةديرج سفن ىف ةمهتلا هذه بيذكت
 ! هنك امن رعت اذهو . لوبقلاو رايتعالا لح املأ 4

 ب .تلودلل نييرصللا تناعا جم

 ظ « عم بدكا»
 ةيتربيللا ةدبرج ديدم بانج
 ترزاغ نايسسجب الا هدد رج 22 هومشافن أني تا



2 0 

 0 اذه لثم ابعدخت 00 0

 هد عاسلل صم ىف ىراظا تاكك آلا نع ركت م

 اللا فرن ال 'ىزضلا قاكواو هنا لاف :ةناعلا ةموكشلا

 دعا نأ ةضملا ةئيطلا رمال نق رصم ىهو ادخازو انطو

 مسمانتما كلذ اوروظيو ةفالخاو ةلودلا شح نورصملا

 ها..« زياكت الا دب يف ةلا نوكت نأ درتملامنال ةلودلل

 ركل كتدلا ةريطالا ةددرحلا 100 تفدْرأ دقو

 لماك ىف ةطصم 1 ,( و, 35 تاافق ناعم الآو رظنلاب ردح مالكب

 ةهدشسو ةيزيلكن الا ةساي ل ل١ دحام عودس لع همالك ف كد

 ةراص نودع ال نييرصللانا ل 2 لموت الو م

 ' كارو لاتق لودبو

 ا هع رسدسل او ١ رصلاب ١ 2 أذا نوررصلاو

 نمل خاتلاو رييبخلا رعاعلا ةناك مهل قحتف مراظتناو مهتلاح

 ب رظتناو رص
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 هتابارطضاو قرشلا ثداو> نم ةديحولا ارتلكنا ةءاغ نا

 رصم نع ابوروأ رظن ليوحن ىه
 ةروث يف زيلكن الل ناك يذلا نأشلا نايب ىف ضافأ من

 ع هءايصع رابشا ىف مييعسو هديت 0-2 رس مهلمت و ىلا رع

 هولذب امو رصم ىلا ىنامع شيج لاسرا نم ناطاسلا ةلالج

 نيبو ناطاسلا ةلالج نيب ةرفتلا عوقول ىعاسملا نم كلذ دعب

 ا

 نم ةيوسللا كيرلا نالنأ يوديملا ونسال

 يضم نيب ءانللا نأ ريمالا ريس كرد[ ذا رومالا ف
 ىرجخ--زلكت الا لاخ نمرصم ذاّمنا ليبس يف ةيقعايك رو

 د اهسقت ةناتسالا ىف زياكن الا يعسذ ةطخلا كات ريغ ىلع
 ولالا ديما حاس لقا 1151 حل رف ىوبدملاباججلا

 نوددر ميلف كلذ قوفو.رصم نع ا ولغشيل نامالاو

 00 ننال ا يف اولخد نأ قرشلا ىف ملامح

 ئىذ لك هين كشرولا طبثي امم مدض ةبصعتم مل ةودع

 0000 لف عدصق انكردأ انتكلو رصم قطو



000 

 ابك ر صم ير كلذلف اهداعسو اهريخ ىف فغريو اهي و

 0 ا نأ ةرظتنم هتبح ىلع ةعمض

 سعشلا نيب اماد امم ىونعملازاربلا مق دالب نآلا نصف

 زيلكن الا دب ىف هاد رم اهسفن ريتعت اهتم 0ك و ةموكلاو

 اهعفدىلا ع سد الو هنطو فاصم هئيعب ىرب رودس اوتو

 ىروجأم نم ةعاج نايحالا ضع يف ىرب هنا ىتح اليبس

 عيف رلا همام يف نعطلا ىلع نورساجت» زااكنالا ْ

 ورب مف انقلق لشثم مهقلتف نودور والا ءالزنلا اما .

 دب هتنب أم مده ف ودب نيذلا زلكنالا نم نيددبم مهسفن |

 ما ءاربكلا اهؤلم تارابعب اونلعاو رصم يف ابوروأ

 اذه دعب :نميلو.. نيماع دعت ةطاتخلا ةمكمحلا . لع نوضقيس

 0 فانفروا حاصخ ليد

 ايك رث لئاسم نيب ةقالع ىرن لهو . فاكلا لاَمف

 كر

 نيك ىئرحجام ىلع فقاولا ناف كلك ترد لاق

 انش 0 ىلا ,ةيارعلا تداولا عدد لزم سلك او افارت



0 

 : هم رعت اذه ١ محال ةئس ليربأ» ف ةيرشن ثردح

 رص ىف ةيساسسلا هيفا لاخلا يان - تولد

 ول ١ اهلا

 دالبلا ةرادا ىف ةيمومع ىضوف ةلاخل امنا - موحرملا

 نيب حبصا دماف .ىرصلا سشنا راكفا يف ديدش قلقو

 اك وا
 مئانص نم اهلاجرو - اندالب ةموكح ناذ . ادج ةقيمح ةءواه

 نم يف ةيزلا ةنغر فاني 3 لك ره قف لمعلا --- زياكت الإ

 ارد ارطقلا نع ةهابتلا ةئسحلا ونهو ىروشلا سا كل

 عضخم نار1 يوكن ميلعتلاو ةرادالا يف تاحالصا

 ىرجيو ةنوشخ لك مولا 0 نعجلا ةعزل

 زياكنالا ديضعتا كلذ ف لضفلاو ً هيلاطمو 08 دٍّص

 اما اهتموكحل امل مارتحا ال مويلا ةيرصلا ةمالا تحبصأف

 امنرادا مرتحيب ىذلا ديحولا اهسيئر هنأ لمت ىف وديا ويد
 ه1١1
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 ةناغ لعج دقو ء هراكملاب هقب رط فام نع نر هينطاوم

 للكلا يلو للا فرع مهنا 7 : هنطو رار عدا

 ح نييوروالا 2 ةذاكتش ال ناوعا تاك هداهح ف

 "1 ا نم نينا سفن دوو ؟الانةي دزوأ نإ قارن ال ادع
 هّص رغ فاعل مهفارتعا 2 ةيمأ رف ْق هيودضعو هفطا وع

 مفانم نع رع ةليجا هده انتندم 6 مويلا وهاهز

 سانلاوعدد نأ هب قو مداعلا هي كل ! 2 انيلا د وعدسو ا

 هر دل لالا َّى داب ,وطان ا ل مولع يبل 2 عامجا نا

 فضلا اذاعي انءارق فرعل 7 انمحاو نم انار دقو

 ل1 دانا هداداب هب زخ لييس ىف دهاج ىذلا 6 ل

 مظعلا لجرلا اذه رابخأ نم [رثك 75 دعم هينا ةفاحصلا
 2: عابطلا 3 كلا ردعأا

 ا

 دل 1 اف نال ىلإ كننأ داوم مجرتلا رفاس

 كان 6 لباق دقو ١ مقبا/
 هيفرع نيذلا هسايسلاو ةفاحضلا

 ةريبشلا طالبجات رتياربلا ةدبرج نيبو هنبب راد دقو لبق نم



 بخ

 دعاو ب (ن 1و اضن رفقا اهو رحم لحب لماك يفطصم

 رصم هنطظوظح اهيف ىب ةفلت دئارج ىف ةدع تالاقم رشن

 عاش فطاوعو ةلاس ارا هناك

 لودلا لك ىضر نع ١445 ةنس رصم زلكتالا لتحا

 اودطوب ناو نمالا اورشثني نا مهتمبم تناكو ةيبوروالا

 اهلالتخا ناك يتلا ةيلاملا ةلاا اونسحم ناو ةيودحخلا شرع

 احضاف امظع
 بئارضلاب ةسّنابلا ةيرصملا ةمالا ربظ اولقثا مبنكلو

 لخادلا لالقتسالا ىفاهتوّةح نم اريثك اهنم اويلسو ةحدافلا

 نيينطوب وا زيلجماب نيينطولا نيفظوملا اوضاعتسا دقلو
 ةيودحلاةطاسلا عز ونجيممناو مهتسايسىوه ىلع مموقفاو

 . :رولتقيو - ةيزيلجتالاةسايسلاب اح ةقيلخ ةيانج موي لك
 نومو اي مهنافةلمجابوةيزيلجلالا ةعانصلل ةمدخ ةينطولا ةءانصلا

 :الالثعسا ىلا سمع ىدؤت نا نكعك ىلا لئاس ل

 نويرصملاميص,نارهدلا يئارغ نمسيلهناف كلذ لعو

 رئامض نع ربع ىذلا يرصملا ىنطولا كلذ جورحلا احرف
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 هيل اننا دك الا هم رريشلا ةرخلا ةراؤولا ضير

 ةنرمصملا هل 1 ةي ل ل لك كد هدعو

 ةلكسملاو هلا عا 9م وحرمان ع هَ را كن ارخلا ةيرش اهااقا

 0 يوتا ناو مااتك اماما ىره ابيهاو ةرعلا

 » امال داو داح انهار ةدد رج تع دفتر اك لاك

 :اهيرعت اذه 3 رتملا ةروصب اممردص ليرربا 4 ىف ةلاقم ةريبشلا

 7 لماك فطصم الجم

 7 انم دحا هفرعي ال ىذلا لجرلا اذه وه نم

 000 ا نو ل رع رع لك يسم
 مهتاوع نع زياكن الا رين ةحازا يف

 الإ لا كلا ىطولا كلذ وهي لماك قمم
 لالتحا نم هدالب جرخم نا ديرب ىذلا وهو ةيموقلا هل رحلا

 : ن الإ هل رورمال يذلا زيكتاالا

 مهلافطاو عؤاسنو مهلاجر ماتقو موخيش نوبرصلاو

 ريكا رادع منا نوفرشي
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 زيلكتالل ماد امو ةنسملا تافصلا هذه 00
 .. (« دوعو ماربدا مباع 4 خمرا

 رص العاو 2 را 1 لما همالك متخا دقو

 . ارفاو اركش موحرملا ركشو ارهاب البقتسم
, 
#0 1 

 ىف رجلا ةمصاع تسداوب يللا انييف نم موحرملا رفاس

 هئاقدصا عيمج ةلممطلا لع ةعّوو نا دش شسراف ك1 موب

 . ةيرصللا َةلئسملا ءارضن نييوسملا

 هراظننتاىف دجو تح تسرداو ىلا هللا همحر لصو امو

 هنا تدعو كفاك ريا تاالئاع راك نم ةزيك ةئاغدا 1

 ةيسنرفلا ةبتاكلا مدا تيلوج مادم ةنيتملا قئالعلا اهنيبو

 . تدصلا ةرئاطلا

 هلال و دهة فاس ا َح رتساو ليتوالا دصق نا دعبو

 تالئاع رانك نك تاثع هتقرعو تسداو ىحاوض ىف اهدنع

 هذه ىف ةفاحصلاو ةسايسلا لاجرب هللا 35 ر طلتخاف رح لا

 مهم فرعت نيذلا نيب نمو اريبك اطالتخا ةريهشلا ةمصاعلا
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 نمل ليمجلاب ماودلا ىلع فرتمن اننأف ةيرصملا ةلئسملا يف لدع
 3 ورك ديءانضوا ءاقدصان يدي الادنا ىلا انمزودجتاك انديؤي
 اهومتعدوايتلا ةهغ رمشلا حورلا كلت مكيف لودحعو ريخ لك

 ةدارأ مارتحاوةبرحلا هي ىهو اللا 2 ا سفن ٍِق

5 

 مظع نييرصلاو رصم ناسلب ل ررك | ماتخلا فو

 روم ق3 وحتل انو هوع نبظاأ ىذلا دولا ص ركل

 ه1! د .. ناي ملل

 دوو فاطءنا اهلك تايلكك رئزير ويسملا هيلع در دقو

 هلاق امو هياوخلا عي نع هءاينلابو 4لسفن نع ةلاصالاب

 ااا دعا لل ال ملا رارجالا نع ايل ام هاو

 ةيسايسلا لاعلا لثاسم نيب سدلو لطابلا ىلع هنردنل نولمعي

 عبررسلا لخلاو ةيانعلاب .ةقيمح ةلئسم ةرضاخلا ' ىريكلا

 ةيلاعةيندملها مهما ىلع اونهرب نييرصملا نأف رصم ةلكسك

 لا او دين خا نع ءىقان يوكس نا نولوش: نذلا .نأو

 ممعاضن مهلا درب ناب ليفك لبقتسملاو . مبفطاوعل نيجيهم



 2 ل

 درو فاصناو لدغ رضع ا قوقملا لع تاىئفاو لك رضع

 انها لا قولا

 لادتعالاو ةعدلاب زامزلا«دق نم لوز وهدم نييردللا نا

 اهركني الف زيلكت الا اهركنا نا مججا ملاعلا ىلع رث ام محو

 اًمار تهل مآ نيبوانن عدها دعا وه ىذلا خيراتلا

 امممدعف همارتحا بحي ىذلا جاتتلا و ايفر تينماا

 اذخ ءالجالاب كادعوو اندالن' تلخف ام دنع اقدم لع انايَح

 نشا تتئاسإو ةءودخلا شرع دط وت ّ دنع

 0 00 0 هو 26 ا وه أف

 تي ع قر ريمأ لوا ا لك اذأ غلابا < عدلا ريمالا

 كو ملعلا رشنو ةيرملاو ةلادعلل اليم ابوروا ءارصا نسحا

 ةيلاعلا ىداأا هذه ةئم قتساف هدرو ىذلا لملا اوك أ

 ركشلاو خيراتلا يف رخفلا د يلم نر نم
 نييرصلملا نم

 كلذث حرش دقف لالتحالا بويع حرش ليطا ال ينا

 ةناوقما ا ا ل ا كرئامض كاسا: لكل اريتكل



00 

 ةملو لإ مجرتملا كاعد اديه هن دح نم يهتا نا دعبو

 - ءاضدلاو ةتارونلا نرضامأ نماونا والو ددل تالعابه ريك“

 ءاح امو )» لوبورتم ل 2( سرأم ءاعبر لا 0 ءانسم َّق

 اناذ مال م ناكو نو وعدل دقو ىىح ماعطلا وانت تقو

 0 ناش تاخر ميركل لكب مهلابةتسال افقاومجرتملاو

 : لاقو مجرتملا كفو ءاشعلا

 امئانبا ةدئفا يمص نم يكل ركشت داس ان رضع ناد

 اك روما كدالب ىلا ءاج مهنم يرصم ةوعد تاجا

 ممر نم منا نذلا نيدودعملا جداجر طلاخو 5 لسه نم

 0 6 رصحتت ىلا ل ةرصل ىح و حاحلا لح الث ب

 اناعخو مويلا 2 لي ةتساالا تكعال تقم لالتحا

 2 ا هنا م نأ كح

 1 دي الف الواط تذكتلا لبح ةداصلا ان ناك اذا

 00 درا راتش ندكلاا ناك اذا !:: دج لوطلا ان نوك

 ار 5 اناث نصمت نيتحوتلا زاكتث نوكي اذاق

 ااا دعلا نإ كلف اذأ ةداسلا اهنا قملا ينا



 ا

 نارسخ هبربلا يف ناك ولو مسقلازومرتحي نيذلا نم ىلا
 جاتلاوةبارلا مسا لوانتيب ممسقلا ىف ثنملا ناك اذا هنال ريك.

 دوجولا دن دعي ف رشالف هللا مارتحا نم انني ا

 مهناابساوسممسقا ىتلا ةيناطيربلا ةلودلا اذهب دصقت ًاعيط كنا
 ىنكلو.ماظنلا دوعي و نمالا فبشاسل و الا رص نوثكع ا

 ىف ىزللكت الا لالتحالا : نامل لاط امهم هيأ كلك را

 نارك دلال دا ءايال | نم اموي يجني نا دب الف مدالب

 نأ ليت هبا ؟سوفت ىف ءىسريثا 20 ماسقالا ةفلاخ

 00 / نيب رصملا هل ىف مق ل ل قوك

 توا 11 ني لا ابوروأ نم اورظتن الوكت ع

 موصخ نيه رماه لابشا فاسو

 تييش رسل اه جباك طعرو رطل تيار

 راةدصا طولا وعام موبلا هدعا ىرصمةبطاخمب اف
 اهزكنملو اند اعدقاهلع هيارق ان اهنا كلو املا

 نك رح يعا ُّق اسرق اهارا 0 لمؤا هر ىمايسلا ينارغملا

 1 نييدالا لالوتنالاو ةدانسلا للح



 مه

 ةراسخ نوكت اسال ادنا برملا عوقو نظا ال ينا

 يف دبجلا لذب ىلع نوع ساوسلا عيمجو ماعلا ىلع ىدبك

 كلو 5 0 نع راسم تف ا ب اسنجب

 0 املا ىلا م اعلا نأ ف ادبا كذا اي|

 اده اننلع همتح 2 ام وهو ىبدلثلا فلاحتلاب قدحم رطخلا نا

 ل ما فلاحتلا

 امل نان عازبلا مايق دنع رت ظَح د ل 5 له و

 ةمالا ةجرد فرعأ ال ىنا + مابالا نم موب ىف ارتلكناو

 كلدك ْوا ىنكلواييلعوا اهل مكحا نع داديسسالا لن مرا

 0 ط 31 ل : 8 ةكيسلاع ص تت رمتسا ا | 2

 لح يك عاش نك داو هلا وش ةرانسالا

 م د ١ وأ تدار لاودلا نيب ا ءاوس 0

 ا و ارا كارفور زحل هل لاف

 تدب جاتبو م !ادهصاو كل فرش ناو نع يه قلامهتءار

 اورخس نأ اوئبل ام مث الي وط رصم ىف اوم ال نا ىلع كالا



 6# هل 5 2

 ىف ناتحاصملا لباقتت ام دنع كلذو . مايالا نم اموب ارتلكنا

 ايناملا ناف . ةيلملا ةلودلا يف يا نال رع

 ال تناكءابوكودلا هيف لغم سيننلا لمعت هطرقن ةكشأ هود

 ةيلعلا ةلودلا ىلا تدمج اعئاضب اهيف جور اقاوسا كلمت

 تلاته اهانوم تلاذ احامزا ناطلسلا ةلالخج نم ةكلادخ رو

 ةءيرس ةلاحم ةلودلا دالب ىف املامعا ميو رى ةيعا مال

 ماعلا ف ىسايس ىأ لاب ىلع ابعوقو لبق رطخم تناك ام ةياغلل

 ةيويضالا هايلا ىلا تشمتوةلودلا سلق ىف تاخد مكانه
 ابفقتل لاملاو مدلا نم كلذ امفلك امبم اهرود ارتلكن ا بملت

 . اهعيرط ىف
 ؛عوقولا بيرق مويلا اذه نا نظنأ
 ىتلا ةعرسلا ةجرد لع نافقوتم هدعبو هبرق نا

 . ةينامعلا كلاملا لخاد يف ايناملا اهم

 اناملا نيب مت برحلا نا فئانلا بانجاب نظن لهو

 ادنعلا 5 اذامو 7 محازتلا اذنه نيس لركن

 9دعتقو



 0غ
 لمست ايناملا نا وا ايلاطيا دعاست ايناطيرب نأ نظن لهو

 رست ف ةلودلل هر ا اللمع مايالا نم اماولإ

 تمادام اهتيغب لعايلاطيا دعاست ارتلكت انا نظا'ال ين

 و رم ةلود نا 8 ءانص لكان آل كفلاعتلا 0 ّس

 فلاحتلل ةدىدج ةبرح ةوق ةَميمْلا ىف وه ىلالثا فلاحتلا

 لع الا ابيضام تنب ايابليمتسم ىتت ال ارتاكناو .. هس

 الاطرا ىلع لع دعانشت هي هيحولا 0 0 يف رحبلا هوق

 ا” اه 2 اعو نما ايلا اللف ادم ىف اهةدعام اذا
 وصف ةضدم اتطعأ امرك ذن ال ايش اهيطعت اهناذ فلايحتلا

 ' راع + ةئيمللا يف اهنكلو نايلظلا عوصمم اوم ىلا

 ! زياكن الا

 ال0 نادال ياللا ةيلاجتانا نم قئاو تنانذا
 صخالا ىلعو رضاملا هفتاكنت نم رثك أ مايالا نم مهب ف

 . ةموكحلاب نظلا نسحم لازي ال ىذلا لودلا ضعب ققحن ىتم
 801 هاو هانا ةيركس اننا ها ويكملا

 535 3 0 : 5 ٠

 0 ااادلا تعكت نأ دنالو كلذ. نم قئاو.ىا من
| 
ُ 



 ل

 ءاشنام لعفت نين وكلا ةديس حبصتو مجأ ماعلا دقو بعرت

 ةلود ىوقأ موك" رع الصحمناف هزلكتالا ةلودلا اجرصخ

 فنا منن . ةيراجتلا ماعلا لود ربك أ نم كلذك اهناف ةيرح

 لاح لك ىلع امنكلو انعئاضيك ةرثكب جورت ال ةيلاغ اهعئاضب

 ةبويح ةلوبقم

 ةحلصم يناج ىف امئاد اسفلا ةحلصم نأ ىسنت ال مث
 قئالعلا نع الضف هنال ردم ىلع ةدايسلا اهل تلا ةيلعلا ةلودلا

 اسمئال سيل هناف ةلدابتلا مفانلاو راوملا اهساسأ تلا ةيدولا

 . ةلودلا دال, نم ربك أ حيسف ىراجت ناديم
 ةلكسملا لدحر ىف ةفعلصللا نم ابش نود دل ليهو

 : ىتالثلا فلاحتلا لع ةيرصملا

 ثالثلاهلودىدحا هديرتاموىوق ينالثلا فلاحتلا] ا م

 زيلكت الاب نظن ايلاطياو لمعن اذام نكلو . نانرخ الآ هديرت

 ةينيرغالا * يطاوشلا لع خا م كالتما ىف قس النار

 ةلودلا سأر ىف اهتحاصم ناف ايناملا كاذكو .ايناطيرب ةدعاسع
 !ايشف أش مسجلا ىلا اهذوفت دادتما نمةقثاو كلذل يبفةيلعلا
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 هيل طر انهو رونكلا هاا

 هلاع تيقرع 00 طا 0 تالا رلا هلأس ١

 57 كلا ا لايق ؟.ثحتلا !| طانن ىلع طم

 اطالع عدلا سم حرط 0 نو ناكر ا ا ىباوخا

 ةموكحو 0 نيب ىلا هيدولا قئالعلا نع ءءامر حفلا

 فن اج يف را و قو تكنزوتلكف يل هنا

 دولا نام تحب !ةضووت رغم رح نعم ئذلا لدفلا
1 

 طبر ىتلا سي وسلا ةانق ىف رصحنت اهتيمهانا لمت كيذا عجأ

 اس درر ةكمت ٍي ا ع اولا ندر عسل

 قوس نع 0 كفي . نأ لب“ هناو انتعانصل ةجاتحلا ا

 آ0 عر ا 11 نع تحب ْقا هيلع سجل هتعانص ابيف جوري

 ا انحلو هيلماعمو هسفن لع ةريثكلا تاقفنلا رؤو.ل هريعي قزرط

 ا اول لو.تقو لكى هعانصلا هده نمهتجاح لااطلا

 | (انتعاضب هيف جور ' يذلا قرشال قيرط هصاخ الو ةماع

 ظ . قمدوسلا ةانق الا لودلا عيج ةعاضب نم رثك أ
 ' اهنال ةيرح ةلود كلمت نأ ادبأ حصي ال هناف كلذ ريغو



 ا

 زيلكت الان وكي ناو ايناطير  لظ نمد مالطا ليس قف قرش

 ىدا ةظياغلا ناعالا كالت دعب اهنولنا نا نم مهتما رك ىلع تبا

 اوسيلام خعراتلا مهل رطسي نأ نوير نيذلا هيساوم سن

 !! هراشعم رشمل الها

 ف هللا كراب » : تايلكلا ةذه دس قاكيرمالا هل لاف
 لاف ايطازنم اذه اهدابم ةده ةمائرلو هنم تن

 ترضلااكل ور اساما ديال تحلل نط 0س عدو

 نا دمتعاو.ه>اورو هودغ ى غاظلا قامت ىتلا ةوخنلاو ىلاعلا

 اموذ نم اودجو قم قرت راق

 ! مرتحملا معشلاو ةساركللاو لا

 كر اهيواتسرت مانيب يس لابألا لا رتل
 اذييف ىلا راطملا

 لباقماياةعبس اف ثكمو سرام ١5 ىف انييف ىلا لصو
 راد دقو. ةفاحصلاو ةسانسلا لاخر نم نت وتكلا 7

 ميكحلاو ىوسفلا ىمئانلا رزيز روتكدلا ويسملا نيبو هندي

 ل قربلاتاكرش ةتلقاتتو انييف دئارح هيرشن ثددح ريبشلا |



 ل

 ةأمحال 0 0 تح لياح دإب نءاعاقد ناقل ىدالق

 اهنبا ف ها ماقملا ةيماس ناشلا ةيلاع اهدوجو الأ ان

 ل اذه يف هيما مووحا ل : 1 رابلا

 لخاد ل 2 ةيلودلا 0 0 0 ىحراخ

 0 ايلا و نان رض ابا وحلا ركب كرا 0 0

 ظ ب ولعل ل رع أ ىزت 1 الإ لالخ اللا تاوفم

 قىحنطولا نم اعيش عش ةمدالا ب رتدت كلدبو نييصاغلا ف

 اا را در دفا ادحلاو نع هانا ريصتو لوح كنت

 اك ُثرعلا كا اهيوق 5 اعم ةيركح هنا وأ نازلا نم

 0 رى لع[ مضررع ايلا ةمدلتا ارك كلركشأ - ان
 ؟توص ماعلا تمرح ىتلا ةعيتعلا ةدمعلا كلت اول نا يلماو

 ار لع رايد ىف انئوص ممم ىح ةن'ورو الا لئاسملا َّى

 نق منك نا موي 0 اعلا امم معمسا ىتلا ةمفنلا

 0 انام ىرخا ةرد ءامدادبشيال نا لمؤ[كلذكو
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 اذهلةمدخ اب موقال اكرمأ ىفةجاح كل له - اثلاث

 + مولظلل ريبكلا دابلا

 : روفلا ىلع موحرألا هناجاف

 ل خسراتلا ةءارشب مرغم ىرغص نم اح لوا

 ىساوح فقوتسن مدالب اومدخ نيذلا لاجرلا ءاظع ريس

 اك ةءارتلا تع وارمسالا حاضرا رض نيد

 1 ىلا حن سا لوال ةيساجلا دياشالالا للا كف

 0 9 + لع. قوقولا لبق زمشلاب تّطن ق
 ةيوحنلا دعاوقلا ىلع مالكلا طبض ع

 عم ىندحم يبا موحرأا ناك اًريغص تنك اه دنع فاو

 جوتفلاو انصلا تيداحاو ةساخلا |ضصصق نمرتكلا

 وا لجر ىلع لجر راصتتا ىلإ انب لصيام دنع رمخا تر

 ىلع ىل. أون: ىعسج نمنربك ١ قوق.نا ةفيرش هل ق1
 ىساوح راصتناو ئرورس ةدش نم موجهلاو بوتولا ةها

 رفاظلا رصتتملل

 نا قع ليك طارت اسم ارضع ع ا
١ 

 ا



 ا

 نآو ! عارذلا ف عمطيف عاركلا ديعلا ا اذكه نكلوافسن

 مانطلا باع نوكي فيك هتملع اذا الا. مالسب كنع دوب
 ! ماثللا

 3 ب

 رحباو سرام ١؟ ةعمجا موب ىف ةمصاعلا موحرملا حرب

 ا نع فشاإ اًعلذَو ةينطولا ةذل اوفرعو ةننطولا اوورق

 . ىوخالا دبعلا ةطبارو ىسنملا

 لجرةبو الا هذه قزيعدوملا نيب قام دنا انهزك د امو

 موحرملل 4مل 9 لق 1 كف دلو 0( 5 ناكي ىصأ اتيرغ

 اد م0 ةردتكسالا ىف ةفوكللا لاجر راك هسا

 ىهو ةلكقا موحرأا كل ةصرفلا هده يناكي الا

 كيقدىذلا بيسسلا لاجأب لعمركتت: نا كل - الوا

 2 رم هب رحل ةادانلا لا

 7نيلماعلا كلينطا طاوم هج كج روك اذ ءالخ ا ىلعابن اطير رس

 ريجنزا ةماع انوروأو هصاخ اسنرف 0 ملاذا ا



 تع "< ء1/ 00

 لافت رتلا روج يآ . ةمولل ةيقيرثل

 ني وسن رفلار شعم انيلع_جنةيلاللا فورظلا نمانتكلو ٠

 نيدمتعم رصم ةلئسم لا ل ىه امم ءامشالل رظنن نا

0 
 دئارحلا اما . ةيسن رفلادث ارا ف غالوقلا اذه ىلعىرج

 ةحارص لك ةوعدلا هذه تددا ءانثتسا الب اهنأف ةيناملالا

 ناكل ل 15 .ةلم مدئارج تلم زياكتالا جاه امج

 ةرصنب اهفحص مايق ةبسانع اهتساس لاجرل سئاسدلا تبسنو

 نم جرخ ىذلا ىلاعلا توصلا اده ديباتو ةيرصملا ةلئسملا

 ةزيزعلا رصم ةيضق نرع اعافد قافاآلا الم ىلذلا ىداو

 (ِ ا رك

 مهصقر ىلا ذكقو اوداعف رصم ىف زيلكتالا بانؤا اما

 لع رجا لال وبدحلا ومس ىلع ةران نولمح وناكو لوالا

 نيشناطلاو نيدو الل مهوبعليو نيبرصملا نييئطولا

 ةمأ :دنص تناكول يلا تيلاسالا هذه رس امكو نو

 ءاوحللا 8 مهفسلو مي َّى ممتقلاواهروف نمتمماعل يرخا



 د ٠#* 1 نك

 سمالا امتع ا تاح م

 ةريطخلا|.ذ املادئارح ءارا هقردم ادد مهلا نم ناك دفلو

 «طالدحاب رئيلرب 2( هدد رج 4 انعلطا دقو . رسوم اك م

 ةيناملالا ةمالل ةوعد ىلع ايناملا دثارج مظعاو هأ سم دعت يتلا

 را رسل ىطواا هءرصلا ر ايدلا ةيصاع ن#< م ثثعب

 ةقيفحلا َنح , رصملا هلاك 2 ١ ةوعدلا هده (لماكى طصم)

 انناملا مرتساو ىزالكت نا لداحالا دع ف اهلا ولصو ىلا

 فاصنا بغرت يتلا لودلا مم قمن: أ مهنط و 5 ا لاذ رصملا ١ 0

 ةراخا تروعشلا ةئصنم لا

 هده ىلع ( طالبجات رثيلرب ) ةددرج اهيلع تقلع دقو

 : تلاق مث ( هانرشن اك هيلع تناو ) ةوعدلا
 ةيهأ تاذةنلربلا ةددرأانم ةرداصلالاوقالا هذهو

 تاك ار ومالا ص 00 دا تلا ىو. ىلع

 رصم فاصنا ةيغارلا لودلا يلا مضنت انناملا نأ 0 ةءارغال

 رع ةصتخلا ةيلودلا تادهاعملا مارتدا لع زيلكنالا لمحتل



 هتسش "وقى د

 ايناملا ةعاطتسا ىف نأ زياكنالا ملي 5 نيس ا ةدفاساو

 ةيسايسلاا ب اصم سموا اماساسحا ةناها دمعت, نم ماقتنالا

 ام ءوس ةيسايسلا ريغ وا

 ةمالل( لماكىنطصم ) ةوءد نا ىرتو دقتمن انناف اذأو

 ماء ةيعارت ةضوف نسح|تفداصو اانا[ فال

 دئارملااماعتةلعىت> انلق مىوعدلا هذهترشتنا ام

 ىف اهيلغا تناكو امحلصمو اهسايس قفاو اقيلعت ةبوروالا

 تتنك دم رياك الا ةدم رجةباحتملا دارا هذه نمو .انمص

 : هب ضنا

 رزو شنب كه ام ريسلا هيطخ تتفل دل »

 نع مغرلاب هناف ةيرصملا ةلئسا | ىلا اوروأ راظنا ار ارتلكفا هلآ

 كل زا :قيرااملا ءولس ديرك تدارخ يع ا ماهها

 الغتشم قب لبرصم ةلئسم ىنوروالا ئازاكرم م نابويلاو

 امنع ةيزياكت الا ةيلاملا ريزو تاحرصتب مثهاو اهب

 ىلاتناك ايسورلاو اسنرف ريغ ابوروأ لود ةيقب نكلو
 هنع.زيلكنالا ءالج ةلئثسمو ليتلا ىداو ثداوح ماما نآلا



 كل ؟٠ كك

 د0 لا انقر لع اعم نواس و انفاضن ا :ةغارلا لودلا عم

 ةردا تردخلا

 1 رار مالا ةلدإج هئايم رك جنا نيج لمؤتو
 ةداعسلاوةبر كاب نيب رصملاريشعم انيلعومالسلاب نيملاعلا لعدوعي

 « لماك قؤطصم « ةيقفحلا

 هيا ةنس رأي 77 يف رصم

 ةوعدلا هده ىلع «طالبجات رنيلر» ةددرج تقلعدقلو

 : هتنج رءام اهل ودب

 رئاطلا ئرصملا ىظولا.نم ةرداصلا ةوعدلا هذه نا. »

 هناو ةيرصلا .ةمالل ايناملا ليم ف سر الو ديزتس تيصلا

 ل هلم نيدو ا سعش ليم نيب ق رف لاذع ناك ناو

 ١ هده ىف اهيلع راس يتلا ةسايسلل رظانلا نا الا .لعفلاب هنن وعم

 00 دعرو هدابحا نمةزراكتالا ةسايسلا لاجر نامزالا
 برقا يه ىتلا لافسنرتلا ةما قوةح ماضتها يف ةديك ال

 آل ]هير رارطتا ةيسيطلار ومالا نمدنا ىرنانيلا مالا
 للا طاس ىلع ةءرسصلا ةل ةلأسملا حرط ىلع لمعلل ةيناملالا



 اء كا

 ريزو كلاشرام نوف نورابلا غاتشيرلا سلجم ةباطخ ربنم
 اسنرف عم ريسلا اينا لا ةعاصم نمد 0

 ىرج ام ةبجراخ ةيسايس لئاسم ةلج ىف قافتالاب ايسورو

 نم كانه نسل هنأ ىيد.و «نابالاو نيصلا ةلأسم ف كلذ
 لئمايسورو اسن رف ةحلصم عم ايناملا ةحلصم اهيف دحتت ةلأسم

 ةيرصل ةلأسملا
 ان رح ةافرتسلا لع ةباملالا ةمالا ايت [1 ذا ان دعاسف

 انلالقتساو

 ةمظعلاةن دمتلاةمالا اهني الا !ةيناملالا ةمالا اهيأ الا

 ةيدعو مهدبا ىف هل أب انل كنولثع اندالب لتحزيلكت الا نا

 ةقيفلانا عم الرع سيفتو انتايح ىلع ءاضقلل املاع نوضيشي

 كلذدض لع انل نانهرب . خيراتلاو

 "ترعب رك دق ابرق اذا متسل مئا .الك

 هندربملاب انيلعاءاوكجتا ارازملا ذا يا

 ! زيلكتالل

 نودحت منا ديعسلا مويلا اذه ىف لمؤت اهلك رصم



 ل وا

 سوفتلا قاهزاو نايصعلاوةروثلا ءاول مفر ىف قملا ىبنجالا

 ىذلا يعرشلا قملا اذه كلذك هيما ةقاللو ءامذلا ةلاحأو

 أ اع را ةدصح ردقحأ ا تدلا نك .ةيش برال

 ةروثلا ليدس نع ةدعتمم نال ىح ىه م اذا ةدعاسملاو

 انوروا ةلادعب اقوول

 اع ضر توعش ماما انظفاح ةديدع نينس كم انآ

 ءامدلا ةلاسا نلودد 0 ا لمعت و

 قوولا ن م اهن 8 ادهو ةندملا ع نك< امنأش اده ا

 هير ال1 ةمالا" كوالطف :أب ةريدج ةلاح > '؛ ىه ةيندملاب

 : اذ ع

 ناديرئايسورو هر ةدي دع فو رط ماتت دعلو

 دايللا لع تيقب دّقف ايناملا اما انتطو رز لع انتدعاسم

 نماضلا ريرحتلا كلذ رصم ريزحت ىف اهيتراج عم دحت# . لف

 ! ! ةيناسأالاو لادعلاو مالسلل

 نم هنوص لعاب ىضاملا رو ا موب ىف حرص دعل



 5 <«ء١ كح

 ةحاصلا امف نال اًضيا لب ةيرملا هذه قحتسن اهمال طقف

 ددهت ارتلكنا نا ارط سانلا ىأر دّقاف ملاعلا لكل ةيماسلا

 ايناطيرب تحبصاو ةيساسالا ابوزوا اصمو رصم غاصم

 اذاُم اندالب كالتماو انبارخ ىلع مويلا لمعت بررالب ىمظعلا

 7 اذا اءوروأ رظتنت

 وهو ةيبوروالا مالا ىلع ةحارص ىتلي لاؤسلا اذه نا

 1 عساتلا رملار خا ىف انلع ةيح ةمأ لتمت ناب ىضر له

 ممالا ةادانم انتدبع ىلع انذخا اذلو . كلذ نظن ال انا الك

 ةميظعلا ةيناملالا ةمالا ىدانا مويلا تئج دقو ةيبوروالا

2 

 ممن لخش ناراغ_ءااوردأل انيك! كلت كلا

 ةظفاحلا' ابضعن ئحن لوذلا تدبمتو . اهف نمالا فسا ف

 املكتأ كرت اذار 11 تلم باو رس هيا عافدلاو

 اءوروال ةينلعةيسل.ليثلا يداو حن ابك رت نا : اندالب عمت

 ةيرتلا.ةن دلل ةززق نك

 :!! نم .صلختلاو لالقتسالا ديرت ةما لكل نا ىعيددو



 لب هوو راكاقكالا

 ّ؟ للعلا غلبو ىقعم الب اذن ةلادعلا تناو يمس دا لاوعفلا تاد

 ن آلا اوراص زياكنالا نا دح يلا را كحل

 ءامحلا موا راهج سانلا نوةرح

 لكل زياكت الا راقتحا رادّقم ةيرصلا ةمالا تأرالو

 تقطن اهئاص موابم.الان روعشلا مات ترعشو ةيعرشلا قوتملا

 | ١ رش هيلع تضق ناب ىزياكن الا لالتحالا لع يناهللا انكحع

 ا ءالضفلا اماتك مالقاب 0 وص لعاب رسوم 1 دعاف ءاضق

 عيطتسا كنك موهختنت نيذلا اماونو امايطخ عملا لع

 ةمأ شيعت نأ بجي هناو ى زباكنالا هداج 1 نم

 ديالا ىلا ةيرحلا هده اهل ابوروا نا

 ٠ ةيرصلاةمالا نمىزيلكت الا لالتحالا ىلع ءاضَقلا ناو

 ٠ نامل رظن ىف ةميظع ةميق وذ ءاضقل ةيرهألا ةروصلا هذه

 ٠ ظ 0 هددملاو ةءا افكلا ن ها اع : عيطتسل هما أَو 58 0

 ا بي يدم !ةلوقلا 0 كلذ د نأ 0 اس امش

 7 ر> شعل نأ كو رار نا

 ١ نسل ةردح نيا 0 : تجنو ار ناب جن رصمزا ممن
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 نمالا غدانا قءارتتكلاطسوتاتلع شالا

 بارع ةرو دعب هالتلا لا

 لالتحالا نملوالا ماعلا ف سوم َّق نمالا دنأت دلو

 انجن ليلا قدأو بيرخ 2 هدوجول ام ةحاح كانه كعب و

 قىعمو

 لوالا ببسلا وهو ودملا هلل 3 نع اضْوعف

 ىلا امضيومت ىلع الا نولمعيال مويلا زيلكت الا راص لالتحالل

 ارتاكنا ممرتشا نب ':ءذلا لاجرلا نودضعي اوحرصا عما 5

 ودخل اومس لع نعلل لو رهتح 3 2 1 روليلق 0 نيذلاو

 هدص ما

 5 25 لوربتعب ولك نذلا مهنيعأل زياكنالا ب

 اوحصا رفتعلا 2 هع رح 00 | لل

 مارا ةعرج( يملح سأ - ( ودا وهمس ةح نوربتعي مويلا

 ىلع الا وايام ابسفت رضل مان ىاب اونأب نا نود مو

 فارسة لاداندز الن يحالفلا رهف علب دهلف املاعم ريمدو اهدرخم

 ةيصخشلازياكت الا تاياغمويلا تحضاو ركسفلا هدحي ال ًاثلبم



١19, 

 ةريطخلا ةيناملالا « طالبجاترئيلرب »ةدد رج اهرششن ةيناملالا

 ا اه دو ةيئاملالا دئارللا ةفاك اينع اهتفاكو راف م يف
 : اميرعن ادهونيدمتملا ماعلا دئارح

 ىذلا يضراتلا ءويلا اذه ىف ةيناملالا ةمالل مدّقتأ يا » ْ

 مويلغ ر وطاربمالا ةلالج راك دتل ديعس'ا ديعلاب هيف لفتح

 ظل ا ىبسلا ىنطو ةدعاسمو ىدالب ةنوعم اهابا الئاس

 ىف مثالا ع 00 0 3 1 نيعيلا مع 1 ياو

 أ لعأى كل 0 ميظع لمحو ليوط نمز مزاب ماس ليش

 قكت دحاو ليج نال ىلع ةنلعم تناك ول ةمشملا نأ

 سوفنلا مجشإ "“ىثالو .راكفالاو رئامشلا ىلع انا اهو

 راش نق ةيوطانرشل ىلا ةرظا مالا ليم لثم ةيرحلل ةلايما

 الا اتلطم ميطتست الةيناملالا ةمالا نا اديج ملناناو ناسنالا

 اندالب ناو اهلا لوصولا ىلع ةدعاسملاو رصم هيرب ةادانلا

 تنهرب اهنال ةرملا ممالا نم ةبانعلاو ةياعرلاب ةَتيَمح ةريدمل
 كالا ةرعو امو . ةيناسن لاو ةيدعل) ابمازتدعا ةدش لع

 اروأ لود اع لع مطاس ناهرب الا اهعوبر ىف ىزياكتالا

! 



 1 ىحا

 ليقع كازا نا دوام ل ةعاادع
 ةلئسما نومدخ نيذلا ابيف يئاقدصأ نال ابوروأ ىلا ىرغس

 ن.الا ال ىدوجول ةيسانم ةصرفلا نا اوؤر صالخابةيرصلل

 صو يذلا ىلودلا مارجوربلا نمص رم هلم لخد ىح

 ماع نا نم ةلودلا ءابنا دعل

 تكيودف دز ف كس رمنرا لاجلك لعو . ةئم ساوأ

 لمؤأ تلا ةحايسلا هذهنم تدع دق نوكذَأ هينون لئاوأصىلا

 دا تا ةلاتلل ةميض يك

 1 لماك نطصم ةزب ةئس رياربف ؟ ءاعلرالا

 4-0-5 تنال الأ تمل الوعد 0_0

 مويلغ روطاربمالا دالم راكذن موب هصرفموحرأ زمنا

 3 « ا مب

 ة«الإ ةوعد لسرأو ةنسلا هذه نم رباني +٠ ىف يناثل ا 7



- 

9 7 0-3 8 

 رك 6 رم تيفش ىلا كغنا ءركدا ةيحتلا لعل

 لف رت 1 لمعلا لعردقو

 هل دكا نوكح :تسح كلصت ا دده يباطخ نا لماو

 ” دع افارشلت نرخ انا تامر د لا للا ةراحجلا

 اال نال ظيح ناؤسا كليا رفاشأ يد كما

 1 0 قطصم ١محاب ةئس رار َُك 1 نينب الا

 ١ كنشنلا نسب 4.ف تنك تثتقو ٍِق باطما نه ىللاصو

 1 ةطروالا نادنم وق تك روم كا سلا نم نيعيلاو

 ' ال هنأ لاف ىرفس نع هكا و دكفو 5 1 قل ةيناثلا

 الب رعأ موخ_ا ىلا افارفلتت لالا ىف تلسراف « ن آلا: نكم

 او سل هناو ا نم ماتلاىرورسو ىد رب نع هيف هل

 000 ا دهني نءاطلا دم لا ناذلا ا ةسناكمألا



0 
 1 ىفاه فصت ا نمبباخ الق ل هربص صو ٠ دال
 . ناومو نامز

 نايم ثداملا ادب 0 ةداح يع كين تادت 2

 ” رص عي

0 
 ِس سار قوهو م داع ازهالا

 رخال تلا 0
ا ةهرح نم قنا لالا ةيكنم

 
 اد و

 نسل كل ناتدكق

 ْدَمْف ءا هلل اليدبت ناولح ةندم

 ءايلمألا هإ ضصو دقو 1

 هباوعا  نيعوبس اف ى
 ؛هصن اذه اناطخ نمزا ا لاطنأ ىلا نتكو لبعلا |. يلا | داع ةينطولا هلامع|ىف دابطلا فا 02 ا مشو ءاوق هبل

 ١1 داع او رباني ربش

0-6 



0-00 

 خيش وه تداملا اذه نم قاحيا ىذلا ناف « هنم رغصا وه

 ةدابش لضف نم تسل ةيدنملا نم يتافاعم فتلاو ةراحلا

 خيشلا اذه قدص لضف نم لب لدن / عقدت دون وا ةيلاع

 0010 0 طرا هكلر رس نع ىاثلا هلل رطل ىذللا

 ا معارق سلخ سترو ةمضاعلا ظفاح

 ناو نسل هديق صن هللا ترا اضنا ىقذت الو

 ًاريثك رسا ىناو .اهيف مق نا ددال ودعلا اهبصني ىتلا ليباحالا
 تاداو نآل لع نم امام صراعاح لالخالا تراك
 رد ةرضق ىركلا ةيضقلا هذه ف ىحاجن لعاب وت اللد

 )» ل : نين ضخلاو

 ه١ ةنس ريمسد هءاعبرالا

 موحر أ ىلع تددرأو تات كلا أده نم مك تيتفت دفق

 مركلانجسلا ىئثابنوا نيدلا فرش لم هل 0 هر نم

 11 كداح ىف « ةلفاقلا دمحا 3 ىدح ها و ى

 ةيلاعلا سوةنلاهذهىف هللا كرابالا.. ايعتوا 00 ا

 .ماو ا ةئيز ةءورأاو اا ةءورأأ تف ىلإ
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 نيناوّقلا هذه نا هءاجاف مسقلاب مسالا ى ل مئاقولا ينرششنلا

 ! ديع نمز نم ةلمبم

 موحرأملا ناع هلا ةراخلا خيشوهوىلاثلا هباحا كلذكو

 ! اضاغ ناك ها

 عارتقا نا دك ا تالا نيذه ظفاحلا عمسأم

 ةّميرطلا ىلعهعارتقا نالعادبد حت, ىمأف احيعص نك<ي مل مو>رملا

 ةساردلا تادابش هنع تفع دقو ةين والا

 ندمتملا ملاعلا لك يف تعاذتلا اهرساب ةداملا ىه هذه

 تفز ىتحدؤملا ةديرجاممدقمىفو ةيلحلا دئارجلا تملع امو

 اريك احرف اوحرف نيذلا نيينطوال ىرشبلا هذه
 منال ن ١ ى مهليل اوضق مهناف ممانذاوزيلكن الا اما

 ميل مرسيملاعلاطخس الامل قبو نينح ىنخيتةليملا نماوعجر
 لاقباط 0 هذه دعل موحرملا نم ىءاج دقو ظ

 : ليوط م هش ىل

 ةاون » لئاقلا 5 اناس الو ننام

 نمل ابلاغ ءرملا حاتحت » لئاقلا يواسنرفلا لثلاو « اريز دنست
1 
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 كاكا وعلا امتاك أف علب عوضوملا ا ف ةلاقع هردصم

 ]21 | عني نيتحاو ةيركسملا ردو هدشلا يت
 لباقو ةظفاحلا لاَ 0 و يقل ليبق موحرأ ١ دصق

 من نواقلا نأ 2( هلوش 5” ا كسعل هردتا ىذلا ظفاحلا

 دعب نيعرتمملل اهلوخ تلا ةذراعملا ةدم 0 كدر الع

 2 فس الل نك موحرأملا هباجأف قمل كف ممالعا

 تنك اذا هل لاقو ةلمجا هذه عامس دنع ظفاحلا تهف !ناعأ

 لك كل هيف نكلا لب كل نم ا ادهف سلف ن ا :

 نسا ف : .ا فس قا 2( 0 0 ا هل لا « رورسو و حالف

 ١» مهيغل دعل نا اولصب 5 اوعطظتسا 1 م نيمفانملا مكلاجرو

 0 "7 د 0 نياو» ااا لات

 ا نالعا وادا او "1 نواملا ص وضن 0 موحرما

 : ع عئاقولا فمسقلا عار يق ريل 0 قدامنا ين

 ىناعدتسا يف ؟ل قح الف كلذ نم ىش لصح لهنا ثيحو

 بع ظفاحلا اعدف «! ةظفاحملا ىلا | نانو ة ةعرملا سا لالا

 قائسم نع كر ةراخلا خيشو مدل ا



 - ل

 ىوخ انيئلاو ةينرقلا نايس لانرولا و ةقلرعا

 ةكرشلا نك رح الصنم افا رتلت نماقاع باكتم لس راق اونا

 هبررعت اذه سرابب

 ريبنعلا ىايسلا لاك ىطسم دين وذنب نيل نإ و

 قوما ةداهش ىلماح ةعرقلا نم ىنئتست دالبلا نيناوق نأ عم
 نيتفصلاب متم وهو ةيلدنلا عفد ىف ع نيرداقلاو

 ماكاو هنايغ ىف هنالعاك راذ_عا نم هنولحتني ام ناو

 ماعلا ىأرلل دك وا ىتاو . حيحصب ىلل ةينوناقلا تاره

 تران ال زيك الا ةيغر ىلع تم ول ةلعسلا هده نإ ى وروألا

 ايوروأ لودلك اصم ىلع الابو اهتجينتت نوكت هكرح ردم ىف

 سفن نقو ىلا طولا تزل اكو 1س طل
 10 . خا ى ديلا اذه ىف هناوخاو رصم ريرحتل

 هتيضق يف هماما مف ارتيل هبلط يف دد_ث ىذلا ةمصاعلا ظفاح

 «اهرسأ, رصم ةيضقلب
 لانروإلا » ةديرج تربظ ىلاتلا مويلا حابص ىفو

 :ررظلا دعب ةداع ررظن تناك امنال 8 انالخ « ناسا
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 دينحتلا ل كدوجو ن 0 ىدح >ح ساحملل ةمزاللا ةلاخلا

 ةيفاعت ىلا تادابشلا هل مدقو ةدشب موحرما هشقانف ىناهلا

 اك لاةو هرفتك ه ان.حاص 0 4ةلديلا دوق أبعمو

 ” دكق فرصا اونك رو تاشاي لفقا موحرألا هل لاَ انمفتيال

 / ةظفا ها تيعك ةدهو هلي رجلا نيلخا سكر لالا ىف

 بوجوب هيف ددشيب ةفيلخلا ١ مسل اب اءاطخ ظفاحلا ك١

 ا نك وو ه-ظفاحملل 0 هلاسراو مر>رملا ف لع ضيعلا

 دصقو ىتوناقلا ريثلا باتكلا اذه صنب لمعي م مسقلا

 مات ةفايضلا ةءاق ىف نب ريثكلا عم هدجوف لاخلا يف موحرملا

 دك هيعمل أم فرعو 0007 َّى كر 3 0 وألا

 ل | مويلا ف ةظفاحلا لا باهذلاب هدعوو ال 5 01

 ةيردنكسالا را 3 رجا ءاح مويلا 00 0 ف

 0 0 ا 4ذ رعب هال وهو موحردأل نول 2 ةفصل

 هدي لع لوممصم نيلتخ ا نأ ةراتسالا ريو 1

 7 دصقف . كلذ ىف ةطرملا دِخَأب نأ هاصوأو كلذ ميفلك امبم

 0010 ةماعلا لف نفاع كن فتاكفاو ةوجبرملا



 ا

 از دمحم ب ركل اتمام ودلا هسا لاخلا شلك ديا
 هنادجوف موحرملا اهأرق امهرضحا الو هلذو ةعرقلا نوناق

 ةبرثصلاا مئاقولابكلذ نالعا مسق ىأب عارتقالا ةيلمت دنع بجي

 لاسراو هل نيمباتلا مسقلا ىف ةحولب نيعرتقملا ءامسا قيلعتو

 وا مبلها نم ةقالع ىا مهب محل نم وا نيعرتقملا ديل تانالعا

 . مهمدخ نع

 ةعرقلا نوناق نم تارّفلا هذه ىلع موحراا فقوام

 اذا امنع هئاقدصأ نم نينثا ماما هلأسو ةراملا خيش اعد ىتح
 ءامسأ تناك اذا اهنءو هءايغف دح ال هعارتقا نالعا ل ناك
 ام » روفلا ىلع ةراملا خيش لاف مسقلا ىف تقلع نيعرتقلا

 دبشأو لاقام صن موحرملا هبتكتساف « اذه نم ”ىث لصح
 هبيج ىف ةقرولا ظفحو ةءاتك نيقيدصلا هيلع

 سيئر لباقو ةعرقلا سلم ىناثلا مويلا ىف هللاهحر دصق
 نسل « لماك قطصم تنءا 8 ءاردزابالثاق اكهدودت والا
 + ديرت اذامو مع هل لاقو ايلاخ هدسجو ىسرك ىلع مَوحَرْلا

 مدت لا بجحيف ىدنج ن الا كنا لاقو سئرلا شهدداف



 0 اي

 | 0 ىتلاةراحلا اهلا 2 2 لك نارا حماشل تانالغا

 ناو خيشلا همسأ لجر

 موحرملا نع مداخلا لأسو لزأملا ىلا ةراخلا خيش ءاج

 ةكرف لع دمتعاف اسرق رسوحرس هناو ايوروا َّى هنا 00

 الا ا نم ميف لق نك نالعالا هملسيأ هروصح

 لعق م هيلا تردص

 00 دي ندا لاند نعم ثلا سلخ يقر كاع

 منا هغلبا ىذلا ةراكا 2 ل ادب روماللا نم مايا ةعضل

 غلباو هياكل ةهط ساو لا ن اطا كلذ لعو هاآرح ىرح

 سدد نإ اورد امو اوثدلو هل |اوشيف ناك أع كلا هءاسور

 نيملاظلا ر مولا الإ هللا ناو مظعا هللا

 ” سن درس م ماسلا ءاحامو ا نم موحرأ اا داع

 هل الوعر فلا سلخ ىلا بهدي ن ذب مسقلا ن م نالعا هءاج

 كلان الع الادغي ةكراغم لكاش م ثيح دك تاع

 . هيلا لسرا

 ةلوبحا هلاوبصن مهماهّقف ىتح ةَقيْمْلا هذهموحرأل أرقام
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 0 ااا اا دع بتطس سس تسلل

 ةعرق سام أدب 1مهح ةنس زيمتبس روش نم عباسلا ىف

 عرتشي نا هيئازياكن الا وف هع هلا ةمامع ءا را ا

 ناكروك دلل نا نقر ن كاد هدنجمو اياب موحرما

 زلكنال ناكو مهيضري ام لك لش زيلكنالا علض 2 -

 ةريبك موحرللو ىودخلا ومس نيب ةلصلا نا نودقتعي
 ءىبث ىف موحرملا ىلع رو ل يحد هوأمم ام نا اوؤر مهماو

 ىف هلمعت فاعْصا لمعو ناطوالا ةمدخ ىف اطاشن هداز لب

 هيلع اه نوضي ىتلا ةليلا هذه ريغ اود 2 تئافلا ماعلا

 واهن وذي اضرغالا انم مم ال نم ةطساو را ءاضعلا

 ! هيلا نولصي 1 اذ او

 اندلو ىذلا مسقلا د رجالا قو ؤةفيلخلا مق رود ءاج

 06 احلا ”عوأق هيالحس ىف انؤاؤسأ تديبقو هيف

 عارتقا نالعأ غيلبتل هعسو قام لك لمعي معلا ا ىلا

 اذه ىلع ربشا ةنالثىضماذا يح هتلثاعدارفا دحال موحرما

 نيناوَقلا هيضتفت م ابجاو هعارتقا ناك نالعالا

 ةا+ نم موحرملا عارتقا نالعا مسقلا 00 لس
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 1١ بوي اريؤم توصل هنأ مال 00

 :هناوخ ال خالا 1 ىنع ميغلباو

 الا إذ ةرابلا كيك عم سر علا نان كلوطيزرلاو
 قا تماراما كيلع نطق دلو كباصا ىذلادع كابور رك

 صضاخملا كلهلال كوبر و كيفي هللا و كيايغ

 « لماك نطصم

 روح هس زيقوت ١ تسلا

 نيلتحلا ةليح

 : موحرملا عارتقا ىفؤ»

 ( ةيدنحلل ١

 نم مهظيغتو موحرلا ىلع مهقنح ةدش نم ن واتحلا دمع

 000 تاموشأ ىذا 0 كلذ ىأنا موملظ مهفكي 1 هن اك هلمع

 عساتلا ل رملا رخاوأ عارتخا نم هدب دح ةقبرط لا نوملاظلا

 اولمعتسادقو انوروأ ىف هبايغ ةدم ةيدنحال هعارتقا ىهو رشع

 .«نادلا كليلاو قش اقرط ةليطا هده ف



0 

 هلْضف سرغو هتمعن نب او ىناثلا ن 0 نال ناقرمتفي ال

 نابج مبث 0 الا فاصل دج الو ال

 لاهثلابدريل 208 لخلاف ل كلود مهل لق

 تناكف خاسوالا نيب تأ شذ تنا رشح نم لب نشل نلف نسل اذا

 افاعز امس هيف ةيرشبلا ةفطاعلا

 اننيب ملعلا نأ ةربخ نع نوفرعي زيلكت الا نا مهل لق
 ءوسلا ءاطسو انيفز ودي مهف دعل خلا غلب 1 نينستا ىف لازال

 هلق نبجو لمع رغص نم اولضيل ةلالضلا لهاو رشلا ءارذنو

 ارك الد

 حصب الأرقام دعب مهلاوقأ ًارقيىذلا طباضلا نا محل لق
 عضت اسوفقت بلطي نطولا نال نطولا نع اعفادم نوكي نأ

 نطولاا مهن. بيبملاو ودعلا نيب قرغتو اهعضوم ةماركلا

 لك نيبو ىني نوفق نيذلا مث ىئانبا نا » رئؤملا هناسلب لوَقي

 ركني ليخد نم مظعا ررض كانه سيلو « ىرارضا يف عاس
 اننطول انبح ءالخدلا ءالؤه ركن اك مهيبا بخ ءانبالا ىلع

 انا نطولا توص اموب نوءمسيسو كلذ لك مهل لق
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 املوملاعلا نطوا اور دكا ؛ ةظل لك ابمور دش اعابج ضم

 دعصو ازيا اذا قحدمعمم زحاع 013 لع ىداجألا ىنخسا

 لوعددو را نزاع فار 3 :ومويلا ل 0

 انتداقو انظاعو 5

 نكلو دوحوم ىرصملا نطولا نا 5 كللع هللا مهل لق

 امدع نورك اذا ىح نوليلك نيقداصلا نينطولا

 فرخلا ادع 0 ونو مل ىذلا نا مهل لق

 لا ناو. هنت نطولا وه نطولا ةذوح نع عافدلا فرش
 ةمد هيلع ىربذا ىه هايج تاعاسف ىنطولا لع ع ةعاس

 نطولا ءانا هئازخال ءادقو انك ليست

 ردهبو اليخدو ايزيلكن ا ني !ااّتحا دالملا ىف نأ محلل لق

 ىذلا ليخدلا هنال هفاعضا ىناثلا ةيراحم د لاو د ةنراح

 هسدو ةتيسانح ربعلا الق ىراكت الا اماو ا ىعديأ لخد

 | ايل ذي در 0 دحملا دج هد 0
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 أد نم موحرملا لوصو نع ديؤملا هبتك ام رشتناام

 نورك دست قحزاطلسلا هلالجهب ده فصو نعو ةدامسلا

 1 اورظنو ةلحلاو ةبورالا دئارملا نقودبمو قررخ نم

 او رشن و ةفلتع ةيحاش د ووش 8 هويداحو بام رظن ةيدحلا

 يطا قالا هيلا تحابرا ام هكنع

 انيك 0 هتعبشأ 5 0 لالتحالا دئارج 1ك اما

 . ايل نطل قريت نمو قولك نير النا ه0

 كلذ ريغ 5 هروودعم لوز هنأ ابلقا ةريثك مهن هته دقو

 امم هوفتلا نم هروعش دقاف لجخم ىتلا تاءاكلا نم

 فاس اناحك هيلا يمر ل ار عجتل ل

 فونصو مكاتشلا عاوا نم ىنايح ىف تعمس مو »

 لك ىف يدانت انيف ةليخدو انع ةيدنجا اتاوصأ تفداص دن

 ىرصلا نطولل دوجو ال هيأو هعمل نادخ لب نع

 نمزق انا مذ لقوطابضلا كناوخا نيبروطسلا هده ارقاف

 ىلا نواب مف . ليخد هيف يىوزم الو روجام هيف يحتسيال



 ل

 ١مه5 ةنس ريشو ١١ ف رصم »

 ورع ةيناثلا ةطروالاب ىمبف ىلع لوالا مزالملا

 « لماك ا 30 ىدف ةمصاعلاتاصو

 نئاوأفر مصعب نك دأب لالا يف درا تشو دعو

 ام ماع رباربف

 : هصن اذه اباتك هلا هجر هنم ىل درو م
 را يخأ (

 ةصانلا للا ةجرابلا تلو. مالس تقلأو ةيحم فاأ
 اذا عيج تدجو دقو لاهم حل نارعألا نعت

 يف اكتانأ بارع وو كال تنعبو ةصص دوجأ ىف ةلئاعا

 فا رغاتلا تملتشا دقو رضم م 2 كتحأنو يلوصو

 ىتح تاماسلاو قئاقدلاب ماي الادعأسو مويلا كنم درو ىذلا
 العلا اهل كلفني - انيلا كمايقب قزشتي ام كم تجب
 «لماك يناطصم تحال كظفحو

 رقد ةتس نيقاو 15.نينألا
2 

 3م
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 ةعركلا راجحالاو رهاوملاب اعيصرت ةفيرشلا ةرطلا اهيلعو
 : زم هيلا و1 | لق ريغص قودتس لق فيس م در 5

 حنلا هذه لثم فطعتا نأ كش الو . ةضفلاو بهذلا
 بتراب ماعنالا قوفي اهظع انأشو [بانع ارا يا

 ةفعاضم افاعضا تاناشنلاو

 ناك, ةنييلا ولا لضافلا ةزضخ نان انه نكات لعو

 و وأ مصا وع ىف ابيل ناك ىتلاةيرملاب ةيلعلا ةناتسالا ىف اعتمم
 هيلع نودفاؤوم: .ةريعلا ةبوروالا كتارا 26 ند

 هيلع نودفاوت, اوناك م ةيسايسلا نوؤشلا ىف هعم ثدحتلل

 ةلالجن م ةلماش ةصخرو ةماد ةيرح انيبفو نيلريو سيراب ىف

 ةدوعلا ةمالسب هناومد بن الاوحو ناك

 انيمأ امداخ هتحايس تاوطخلك ىف حاجنلا تايا نم ىتل امو

 ا حجو هلاثمأ نم ةيرصلا دالبلا يف هللا 0 [”ةتامؤل

 5 2 0 تا مسماو هنا نيمأ مداخ لك

 3 20 ىتح حارتساو لزألا موحرملا لصو امو

 : هصن اده افارغلت
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 0-00 الو املا اذ اورو ف نوح هناك! ساتلاو

 ه1 ويم ىف نانا زعم نم ءالإا لعام امو ارتلكشا

 مما ا ةميظع ةدئاف

2 
 انت من

 ءامبرالا موب ىلا هلا ةلاتسالا ف شرا مك اا

 ةلل-ج نم نداتسا د 0-0 روش نم يع ىدالا

 هناتس الا حربو هتلالصج هل 0-ان دع لا رعلا ناطلكلا

 بتك دقو رشع سماخلا دحالا موب يف ةرهاتلا لصو ثيح

 :دحاولا ىرطساب ةسرام ةلويصو ةلسانع كؤأل

 رويغلا لضافلا ا ءانهةيضانلا لا متحر

 مجاهلبقتسا وداخالا ند رع لع يق يدق عدم

 لوصولا ةمالسب هيئنبم ةطحلا لع هنالخو هئاقدصأ نم ريفغلا

 00د ندا هربا تفس و هاارصم
 ةناعاالاو ةءاعرلا نم هن ريدج وهام ةداعسلا راد يف هدوجو

 000 يس ادب رطعالا ناطلبلا انالوم لالخ لضفت دقو
0 

 ساع ةعص سص بهذلا نم رياحس هيلع 0 هرخاف ةيناكولم



 - 11ا/هب

 لبقتسملا ةلثسم يهو . راكفالا لكل ةلغاشنا ةيلودلا ةلأسملا

520 

 ةظلم رع هب واكف رملا ةسحراللا لل لتس امتع را

 نأ ضم ةلكسم ىف هالات نعو ىتوزلا ىوسرتلا هاكدلا

 ةلئسم ئ:ايسورلاو اسن رف نيب نئاكلا ماتلا قافتالا قمح

 مع ةدايز 2 وواه ويلا نأ نكنلل نم نكي و روم

 اهاباوتب ةرهامج لا اًفلطم عي نيل يما جيشا ناك حرص

 وتوناه ويسملا هلاق ام نكلو . باوتلا سلا ماما اهرارساو
 ةيسورلاوةءواسنرفلا نيتلودلا قافتا تايئال انضوأ اك ىنكي

 2 رايجا لع لمعلل هك ول ايو روم 1 لع

 اسما نادم قفل ادن اطسل ذب هانز قا لل ١
 لحن ةسانثلا هبقارألا اكول ايدل لك 4 تعقو يذلا

 زياكن الا تاغر اًميط

 نسوسلا ةانعتدال لاق ظعأ تناك ىتلا ةيقارملا هذه
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 7 داى تاريسسلا نم هالو مقالا قرشلا ف ةيساولا

 ةقرثلا

 نرد امل ادت ا ىلا ةديدشلا ةؤادملا كلذ :ىلا عضو

 ا تنايإم هعمتدالا ىلاو قو رح نم ارتكناو اناا

 اا ف نلمح ايسوزو اناللو ايرف نب ضال قامالا

 صم الا ب ىلا اكشف قيعااكأ رسم

 لوصح  نإاكما نع ةيورو 2[ كتاواا تملك دلقلو

 هحامرا رهظي ىواسرفلا ماعلا 1 ىداذلا قاف اده

 ” رار وصب نكع الا رست كيفي قارا اذه لوك

 ارتاكن ا تمادامط سو لا ضيب الار حبلا يفارتاكت اواسن رف نيب
 ” ع .لوصع سلا نبيل نااان اللا ف نورو رمل هام

 دبسج ( يناثلا مويلغ » ناو ع رصم.ةلثسم ىف قافولا

 10 11 2 كيلا راجل هني ناك طاقم ق

 اولمتو رومالا هذه لك نويرصملا نوينطول امهف دّقلو

 ةدوصملا م فاول َ> ةيسايسلا فورظلا هداهم عافت :الل

 ىه رصم ناف ةلمجا, و . ىزيلكت الا رينلا نم نوصلخت ىا



 تا

 يل ل ايسورلا نا هيف ءارصال اممو
 كاذ ذا عيطتست ىكل ايريبس ىف ةيديدملا ابككس تاونس

 نكلو ةيقرمشلا ايربسو بروك ىف تقو عرسأب دونما لاسرا

 . 799 ةيفاك اهدحو دونملا له

 نم ةيسورلا نقسلا عنم لع ةرداك تل ا تشن وا

 ةؤس طل ركالول نابأبلا تناكتيجف نوال 2
 هبوقلا ليطاسالا ربعلا ابعاضخا نكم ربغف 0 ةلج نم

 0 أب ريبس نم اهدونجد رطدعب 2 8 98 وكس

 نكت مل اذا نابايلا بلغت نا ايسؤرلل ىنثتي فيكف نذا

 قرطلا بن زتل ويه ىلا نيونسلا فانك زاتجا ل را

 ُ ىييفيسابلا طيحا يلا لوصولل

 ءاشنا نع هغرل امسو رلل دا 1 نم يتنتسيف

 ةلاكيلا لح ق 00 م ا لامسس ف كلل 00

 ةنيصلا دعا ةحاص 8 شط 0 ب امخلص م 1

 ةراحتلا نم املامل رظنلاب ايناملا ةحلصم عم كلذدك  قفتتو

1 
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 رصم ىلع هقوحت ابوروا ماما فارتعالا اهنم بلطي نأ

 اع الوو نباش ناطلقناا ةلدلح نم اذيك المع ناو

 ام ىلع ةدايز ايناملا دضع نم اَنثاو هتلالج ماد ام ناسحتسالاب

 ةماعلا ىدل مواعموءايسورو اسن رفدضعب ةقثلا نم نآآلا هدنغ

 ةلالح مرتحب ىناثلا مويلغ روطار مالا ا

 اال حا كش ذل كتيب دنا ز اما رثح ا كيلا دبع اطلس

 0 اللا 0 ا ةصامتعاو ندا 0

 001 ياللا كارلا ناوه نإلا هرك د ديف امو
 ىنالثلاقافتالا ةدئافاوتبثا نييمسرلا ءابطخلا ضعبو ةيمسرلا

 ئرخلا ةلكسد ف ايسورااو اناملاو اسن رف نيب يرخ ىذلا

 رلا تماق تالاضوملا ما نم دعاس هضم ناو ىضفالا

 ” كلا تنم هو الا يدق طايتوا ةرصلا ةلكملاب اهو

 ل0 دال سو اقوالا» 'نافلا نا ءاس ل قوروالا

 تصصخ دقو ةيسورلا دض تازيبجت ةدع مويلا لمعت نادايلا

 ' ءاشن ال نيصل امل اهتفد ىلا ةيبرحلا ةما رفلا نم امظع امنق

 ةريطخ ليطاساو ةيرح عراود



 0 ١و ع

 ةريخالا م يالا ف ةموروالا 0 55 لا دعل 2(

 ىرصلملا ىنط ولاك لذ . 3 ماعلا هناتسالل )»ع لماك طصم 2( ةرايزب

 ءالملاو نكذاتحالا ل 4 2 هبطخم روبشملا

 غلبا ةلعلا هناتسالا ىف هدوحو ةدمقكها عيشا دقو

 .:رع ارتلكتا ءالج ةلئشم ىف هعاذ نطو

 00 ول ةمها تاذ نوكت ةعاشالا هذه نا .- للا ىلا

 انعوزلا راس رف داعامم تحب تف د ىف تذاع اناناس

 ىلا ةحرتملا هنورعلا ديت قيقحتلب لمعلا لع دركالا ايمو

 ءالملا يع فا نصف نع ارتلكنأ ان تاكو

 ل 1 نا ةدادجلا لاخذ نم تامثلا دك ؤبو

 ةركذم لس يهتلالجزا ىنبني هنأبناطلسلا ةلالط هبأر حرش
 لك لبق ةلأسملا لح ةروزضن اهف اهرك نب لودلا_ ىلإ ةيسايس
 يف مويلا ةيعاسلا لودلا لوا يه ارتلكتا أف اها وسلك
 يهيرخأةرابعبو . ةيلعلا ةلودلا َّى 8 ديدمجلا تاريخ" لا ل دنقل

 ةفصلا هده نييحيسملا 0 يف المع لودلا رثك ١

 اا اك لع دنا ناطلسلا ةلالإ حسنا مويلا 7 يل
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 لع لروح را رحال نأف. كن رايز نم ايلاطيا م ا

 ىنطولا|,مادقتعاو . اوناكسنجىا نم رارحالا ةبؤر ماودلا
 الاب رح نع ةئطولا اوسرد نيذلا انلاطر|.ءادبا نا'روويغلا
 مويلا نكي مذا رصم ةلئسم لح ىلع كتتواملدادعتسا ملأ ىف
 ىصالخا ميظع لبقتو ديعي دفلا سيلو ادنف

 تاس روع

 قوف موحرملا عجل تناك اع اهاكماو 0 00 ظ

 انولق نا م رصمةلئس٠ لح ىف الما هلك هبلق ناكف هتعاجش

 اموب ولعي نا دب الف ءافحللا هيلع لاط امهم قملا نال كلذك

 لوالا هتقيقح ىلا دوعيو

 م 3 كي م رم ججح يحس

 ٠

 امل ع ذل حل اننا

 الصف ةريبشلا « جلب سادنب ديالا ):ةديرج تكا

 مجرتلاةرابز ةنسانغ رفو 6 2 رداصلا اهددع ىقالوطم

 م ارت اذه ةيلعلا اسما



00 

 لبق و لصو بردلا ىلع راس نم م لكفق ىعرشلا هقيرط نم

 صلخملا .قداصلا مارتحا صلاخ ىديساب

 « رفشسز .ه)2

 ىلاطي الا تئانلا اللشروذىناك و يسملا كلذك هيلا بتكو

 بده اذه ناك ”ريخلا نرسل

 ١مهد ةنس ربشون 55 »

 ١ رتحلا ىرصلا اهما

 مدقلا رصم مرات ىلا ماعلادي دج نم تفلت كلامعاب كنا

 رشبلا ىن لبق اوسبل نيذلا ةنعارفلا ىرك ذ دست ود.دجلاو

 نع ىرظن .ى لعت ال كنا ! ةعانصلا ةنج اولخدو للعلا جان

 كطايقني: هيلع تاضف اعرو كد ةريبك س أر ىذ قوردا

 كيمّشن سراب نفواخبلا طانشن نع لكي ال ىنلا قاتلا

 لح ع لدا 007 ةناتسالاو انيبفو نيلرب نم كاذكو

 زم ليسو ف 020 ماعلا معن ا هلاك ماعلا اا

 ك وامدمتعا يتلا ايلاطي |ةلئسم اصوصخو هلك ملاعلا ةلئثسم يه

 سلوبلاو ذتحلا ميظنتو ءانبلاو مسرأا ىف اهئانبا ىلع نيثيدحلا
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 ناحر نم ةديدع بتك اهرثا لع موحرملل ءاجو ىربكلا

 رصم ةلئسم نا هل نودكؤيو زوفلا اذه ىلع هنوثتبم ةسايسلا

 ماعلا نم لداعلا اهقح دخت نا دب الف نامزلا الع لاط امبم
 در .نارته روتك ىلا .هويطاخ نيذلا ءالؤه نمو ندنتلا

 : هل لاق دف يناملالا ناللربلاب لامثلا برح سيئر

 ١ مه5ةنس ربثون

 ىدسش

 " اك | رطح تعب وءرخالا كلا تارق ىا

 صلخم ىنبطو ن الا ردصت ملامدجوف زيزعلا كرلب نع اعافد

 00 نم لك تهد ىلا ةجوالا هني كعماذ خشن لذ
 دغتقو موحرما ند تناكإ راكم يهكنسنا فرعو اهلع

 ( اماع ؟؟

 ال رصم نع زيلكنالا ءالج بوجو ىلع كقفاوا ىتناو

 ا( 1 نكلو نح الباع عاش اك منوه ركل نالالا نال

 اهسفن ارتلكنا ةحاصمل لإ سدوسلا ةانق ةحاصل وماعلا تزاوج

 عافدلا لعاو ًاداف ءالقع مكى ميد دعاسمل نودعتسم الا



 - اؤا/إ

 ريساف ١ طايض ىثاحنلا نادصف نيتلو دلا نيتاه

 02000-- فقاوع يره را ارارحلا هشيجن

 ا 2 نأ الا 00 منكي د :ااو ايلاطيا نيب

 تاع عا حلا ىذد نيب 77 اناطا 00 لع

 ةيفاخا مماعو رشمو زياكن اللا ةساس تادحت ا ريغ ا

  اهءانبا ءامدو اهلاع

 مازما ةصرف اوزوتا مهسايس يف زياكنالا ةرابلو

 موال انلاطيا / 0 هج ةامند ةلج اوررقو نييلاطي ,الا

 .اهدلعهتتفا مولا نعتالثلا فلاحتلا رجلا دينارا

 هذهنم لصف رخال يثتز الا نودبري زياكن الا ىرتو
 !!! ايلاطيا نم السك عايتبا مهملطب ةءاورلا

 اهرساب ابوروا نم ارتلكنا رخسن لامعالا ةده لثعو

 !زيرعلا اننطو نم كلت جارخال ف اللمع هده لمعلا مثيح

0 
0 0 

 ةساسللا ئاوذلا قا بكا اش ناك هتاف تح



 ا ١/٠ كلك

 4-3 هلهند ةلج نع دل دج حاضيا جر

 : يالا لا ب اوشا لماك ىف ٍوطصم ا

 لع ةليدلل قيفملا 7 نا كيكع له

 259 هلهند

 ار لالا هده في هدج ساس يارا ىاجاف
10 5 

 زيكتالا ل 0 م نم ةءزيلكت الا ةيتاشلا ارم نا

 اذهكالتما ن دويغرب مف 5 0 لع ءالل مسالا وه ريعم

 تكالم نم 9| [وكردا مو ميعنلاو تاريملاب ءاولمأ | ئداولا

 1 ابوروا رارقل هناجا اورطضا اذا معاو رم كلع ن5

 مهطلس 0 قادوا قس رسوم نع ءالجالل

 2 وردا ابن ناوند د دالي ناد وسلاو ا 3 الو

 لكو ةقلطم ةيزياكت | ةرمعتسم اهلعجب امل زيلكن الا كالتماف
 ةياغلا هذهل ةهجوم لالتحالا موي نم زياكتالا لامعا

 0 لاواس 00 يو شان ىف 1 ايا نخاف

 ' ل اوذاخو ة ةبرصلا هل دل كا قافتا س أسا عضوي قالا
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 ىسو هدْض لمعي ناطاسلا نا ىرخا ةهج نم أشاب قيفوت

 كلك اهيا ةلو رسم ل نطل ا
 ةءويدخلا ةلئاعلا لبق هيلع

 ةرابملا مامت نم زيلكت الا ىار يبارع ةلئسم تماق اف

 ىلع وبدخلل اونهربي نا قافشلا قرخ م ” لئاسو نمو

 تح قيدصلا ىَس'ةفيلللا دنع اومشف هل ناطلتلا ةهاركلا

 وه نو كل لوألا ىاسلا نامتتلاب نإ عدي ل
 قوقح نع مفادلل هناي دئموي يعدب ناك ىذلا وه 77 ىبارع

 قيفو موحرملا ردص رغوأ سعالا دهو . رصم ىف ناطلسلا

 نوامعين الازياكت الا ماهو .زياكن الا نضح ىف هاقلاو اشاب
 ةلالحو ودملاا تانملا نيبقيرفتلاو قاّمشال مهعاطتسا د

 ةيكلتاو رفا ند املا انريمأ قودي ماب ككل

 برقتلاو ةنساحلاةساينسدمأتل اعاد لمعي هنا انل.قدحةينطولاو

 ققركلا ' ةمالس ايغانتا ىف ىلا ةساينلا نعو كانا
 ىرصملا نطولاو ىودملا



 ار
 ىَصسع ىّحع

 قعمو ان ,ازحا

 ةيلعلاةلودلا ءازاررصم ا ىهام ل كوع نا كل له

 ات هلو اه هدعب ىذلا لعو لا وسلا اده لع تاو (

 ) تيدا اذه ن< دصقعلا تدب

 ةسارسلا ىهو -- 4مل اعلا ةلودلا 0 رسم هكا نا

 نسح هما ئه نورصلا لوينطولا أملع ىرج كا

 1 ناكمالا رد لع ةنسملا' ةقالملا دطؤبو اهم فرقا

 هن ع ريغ ىرخ 21 ها مدس م 2 انودك مجرات

 كلذ ق بيسلاف هن 0 صك 0 اذ هيدا ةنساشا

 لبق 0 ؛ازيلا ماصخاو رو دل وه 0 الو

 اضاىفو قالا ا ناطاسلا ة الح ناب لتاحنإلا

 تاذةسايس ىلع ريسلاب امهنيِب قيرفتلا يف زيلكنالا مسج دقلو

 ” اص رصم ودح لآ دع :5و ناطا سلا ةلداح ا نيحو

 هيلع وه سلاحي ةؤالخخا شرع نع هتاداح طاقسال لمعي هل

 موحرملا ومهفاو (ىيعدمج) ربك الا ةدجالبق نم كل ذل ىعس 6
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 ىف نودهجي مهف دالبلا ف تابارطضا ثادحال مهتعاطتسا

 نيملسا|دْص نييحيسملاو نييحسملادضنيمل كار طاوخ ةجاها

 مالسالا ةفيلخ ىلع مدئارج ىف نونعطيو ةينارصنلا قاتل

 عم اده لك . لقملا اهدحن ال ةيونعم ةطاس رصم ىف هل ىذلا

 ةيعرشلا دعاوقلاو تاماظنلا رئاسل مراّتحا

 كل ابحوم رسوم يف قداص ىنطو لك لن ناكاذلو

 تيب امي روعه نا قئالآ نم قلارقمالا راعاوتب نيكس ٠
 زيلكت الا يدك

 زياكت الاو ءالمللا ف نورصملا فغرياذامل ىل لقنكلو

 رعشن اننال الوأ اننطو ريرحن وا ءالجلل لمعن اننا -

 اذه لثم مايقلا انتابجاو نم نا دقتعنو انقوةحو انتابجاو

 انقوقح لكب انمنمل ينكيام ةايحلا نم انيف نأو فيرشلا لمعلا |

 اذهف مهتطاس كح ١ هارون نم رام الادبتسا انا

 رصماو قرف نيلتحلا نا يملا ذا ناهربلا هضحدب ماق بذك



 - نك

 ها ك0 الا وع نيب علا تاباسحا ىهاذ

 تو ى زيلكن الالالتحالل نوهراك نيبرصملا مومح لا

 ىداو لك كالتما ةيناطيربلا ةسايسلا ةباغ نأ مويلا نودقتعي

 دوجو يف ةمثلأ نم مدنع ناك ام ن آلا اودّمف كلذلو . لينلا

 يزين الا لذاتحالا نم انماعت دقق راصتخالابو: نياعذالا

 ظ ةداسلا نق ةيد الوب ف رع ال هناي هتف نأ

 ا دولا دير دا نييارصملا نيكي ولا بفاغر ىكام
20 

 000 ا ةنالا نع راع وهرصم' قف ىطولا تارطعا نأ
 |0012 تاعرلا هذه عأو :اهئار ىههئاغرف لالخألا ماجي
 3 ا ىادوأ تارظشا يأ ثادحا ريغ نمرصم نءءالملا

 1 ماعلا نمالا ريدكت هنأش نم

 | ملقا انيلابور أ راطنا تسكن انك نح ءااراددلو

 او وأ كطاخم نا دير :ناسالاو ملقلا ريغب انسلو ناسالاو

 ' 'نوعدب نذلا زيلكت الا امأ.اندالب ةحاصم ىف رظنلل اهزمتسنو
 ”ادبج نول.ء مماف امؤ 1 دياتل رك م
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 ريثو 1 ف ا 2

 قرضصلا ينطولا بيطحلا « لماك قطصم» ةرايزلزا

 تاس اأو اضاوصخ ناسلا 8 5 رك ديم دا ١

 .:نضم ةلكسع ةساسلا لاجرت م هس ل < سا ١

 ماعلا لغتشبو اسرق اهمايق موه" 3 كت ايإ 2 ةلاسملا هده

 ام هلك
 نأ وه.اباحال انه:لماك قطصم ءاج ىلا دصاقلا نمو
 نييرصلا ناي سلتلا ضن اسك ىلا نيل ل ١

 لثم نومعزب 1م ناطلسلا ةلالل مهتالو ىف امام نيقداص ريغ

 قخن ال تايانل ظمملا يويدملا نع كلذ

 ةاشولالاوقأ نع مغرلاب هنأ دقتمي اك قةحنو ىدانيوبف

 ىنامملا شعلة يصل هب ويدخل اق الغى روق نداات , ف

 ةينطولا لثممو رصم يف ةبيدشلاناونع لماك ىئطصمزاك اذاو

 لبقتساا لاجر مم نيذلا ةيرصلا ةأشنلا رودص يف ةنماكلا

 هيوويشو ةنطو لاح ى هع تيداشو هيث دلي 0

 !تردحللا وهاهو
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 :7)تادهاعلا مارتحا هسفن ناطاسلا لأستىتلا ابوروأ

 مالسالا ةفياخ ذوفن نع ىل كلاؤس ىلع باوملا امأ

 ةفيلخلل ناو.هيف ببرال ىعطةف ةيمالسالا مالا نين ىاونعلا

 مالا لك نيب ركفلا ةكردن.ال الثاه اذوشن ىالسالا

 | ك2 راو انا يروا قدحو ناك اذا ةيئالسالا

 مع رطخ ةيواه ف اهوقلمل اي ل مها كلذ

 ةفيلخلا ةلال> نم هدو هلك نا كل كرف كيو

 !!! اوروا ىق مالسلا وب ا كلذ ظعشياف

 بو حي حس

 ك« ريلكت آلا نيئاحد نع ءاطنلا ا 3

 ( نيبدولا تاد ةسايسلا:)

 : ف دلاره كو هدد رج 0 ثردح وه ادهو

 : ةنات-الا
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 نيخسملا دص نيملسملا صصعت مدع ىلع اككاواناه رق ريخآلا

 الكم ث الكر ىذالا نم ”ىث نيب وروالا نم ادحأ لان لب
 ءالؤه نال ىعيبط هنأف 02 ناك ناو نمرالا ضب امنا

 مل ةدباز ةمعن يفو شيعلا نم مان دغر يف اواك نيذلا موقلا

 ةروثلا ريم هيلعلا ةلودلل مهنانتما ام نوربظي ةليسو اودجم

 مدحو نولؤسملا منوم كن واف '!!! جتاذلاو مءارجلاو

 ةيدضا ويهذو ءايربا اونام نيذلانمرالا مهماوخا نئاصم نع

 ممم قرف لمحت
 نيب قيفوتلل لمعلا ةميمح دير 0 تناك اذاو

 ءارتخجا لع ارتاكنإ ريم نا اله نيدسللاو 00

 ةفال خا نم ىه ىتلا ردم ىف ناطلسلا قوّحو تادهاعملا

 ّ هنأ تبناكلاا ةرصخا دمتعاو .اهباقو اح فر هيفا |

 ىف نال نم هداف تكد ل نور ل تعم هل تلا

 4 ةيلملا ةلورإل سئاسدلا سد
 لام ليو ةدمتلا رو نا: ةضاردلا نم 0

 اهسفنب ىه مث رصم ىف ناطاسلا قوةح مارتحا ىلع ارتاكنا !
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 انتددر ج ءارقث لأ احهترساباو , ناحأف ىالسالا ماعلا ىف

000 

 نييحبسملا نوهركينيملسملا ناتتاكملا ةرضحاب نظن ال »

 ى نوخرصي نذلا ناو . م ءاضغبلا نم 'ىث مهسوفن ىف 01

 ررضلا ظعأ تورضب انعأ ىندلا نيملسملا بصمت نورا

 ”دضصعاو دا وطاانمز اب هروتا تلهاس اذاق قرشلا ىيحيسع

 رطضا مالسالا دْض ةيئادعلا تاباطحلاو تاباتكلا نع

 مدض ةبصعتم ةباعاق ايوروأ نأب اومزي نأ ذئدنع نوملسملا

 هي اق ل را

 : ماعلا قف دافعالا ادي دادتعا : ناقتا .ةحبتت َنأَو

 اك ملاعلا لعرطملا ةميظعل ىالسالا

 ءالع مويلا ماق اذا نييوروالا رشعم نولوت اذامو

 اةايلاو مماوملا ىفاوتلأو زياكن الا سوسقاودإقو مالسالا

 مالا هده اوضرحو يراصنلاو ةينارصتلادض ةينيدلا ىلمملا

 ' نا حدا دقط سوفتلا نم نويلم ةثاعال” اهددع غايب ىلا
 ا .٠ ٠ ع 0

 ” اتذاولا ىف فتكللا ةرضح ان: كلهن تبار دسقاو



 ا
 ممس-للا

 قوم ال نأ ناطلسلا ةلالح كلم ةيبماحل كلذ دونهروص>و

 نابسنا لك اي عإ كرد ىلإ

 الناوط هم تمداحو ليلا فضلا اذه تلاع دثلو

 0 مظع فاج لع هادح وو . قرسلاف يسوم لاوحا لع

 وهوةهناتسلا تالكش .لوب اريبخ ركفلا عساو ةعدلاو نطللا

 تحن نيغبانلا نييواسن رفلا ءابجت دحاك ةيواسن رمنا ةفللا ملكت
 دئاوتلاب قاتلا هنفردم رع الطف كلذ لك سرا

 وهف ع ركلا ةقرشلا دئاوعلا هلامها مدعو ةديمعا ةيوروالا

 وحنو هو نايعشلاو بوأقلا 00 ةشاشدب هنرثاز لباعي

 ٍِ 506 لك هدالب

 3 ديك ا ا 7 0 لوقا 0

 95 م هترارح 5 8 00 1 الو

 ةرارح ىهو ايوروأ دالب نم توتا 0-11 5 را ةقداص

 ةيلاع 0 ةقداص ةينطو 57

 رطا وخلا طرح نع دبر علمك قطصت يلا 0
543 
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 ئسايسلا حسرلا ىلع اءاداهرابظاو مهقومحءادنلا يب ع ل

 اهيمها داز ام كلذو

 اعرصلانطلا كلذ مايا ني هناتيالا 0 رضح دملو

 وهوألا هدالبءانبا ىئاغر ع مجرتماو مماسلب قطانلا نيشلا

 « لمآك قطصم »

 ا مرق ىيطخ نوكي نال ىلح ىذلا تالا كلذ

 ةحاضملا نم هلع وه الو ني.يحعلا ةريغلاو ةوقلا نم بهو

 دي دل هلم قالو سوفلا لع نيتالا كشلمو ةقفدتلا

 ) لماك يقطصم ( ةناتسالا ءاح أمو : هنطول ةديدسلا ةحلا

 اللا قانألا لكك نم ليرفع ةسائسلا لاخر ايي رازو
 يناطلسلا نيباملا ف صخالا ىلعو . مارك الاو لالجالا ةياغب

 ميركتلاو "نامل نم ىسايش 4ب لباعي ّ لجأ لبوق اق

 0 ]نا ماذه نم ناسالا أ رثإ قانستملا نمو
 هتلباقم نكل ىو 6 لماك قطصم « لمح نع الجاع متن ىلإ

 ثالثلا مصاوعلا ىف نآشلاو دكملا يود ةناحلا لاك
 ةريبشلا دئارملا قاس عم هنانثداعو « انفو نيلزيو سيراب » 2



 ف ١قنةبإ

 (هيبروكرير وفكت ارفةددرج_/:اكمنيبوهنيب راد اهدحا نينثا

 «دلارهكرووت »ةدي رجب اكم عم ىاثلاو .ةريبشلا ةيناملالا

 هدرجن و |هلالّمّتسال اعلا ىف ةديرج ثا ىهو هيك الا

 . ةموروالا ةسايسلا تاباغ
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 الدبر ج 200--

 13 هنروك رب 6-2 ص 2

 ( ةيناملالا )

 نع ثالحب © قونع تح ةدب را هذه بتاكم لاق

 : هس رعت ام « ةناتسالا ىف لماك ىطصم - ةيرصلا ةلئسملا

 امك ةنس 5 م يف ةءاتسالا »

 انعم رح تي نزلا بسلا جاتسالا ايا

 ةمدعم ىف ليلقدعب ربظن نادعبب ال 2 ةريطملا ةلعسلا ىهو

 نم ةلاسلا هذيل امع اليو - نأتلا ةميلطسلا ةيلوالا لالا
 اوذخا نييرصللا نم نيقداصلانيينطولانأف ايوروا ىف ةيمهالا



 2ع دل ١و ح

 ةبنرب ىلع ماعنالا دوي بتاكشابلا ىنغلبا مك هتلالحناكو

 تح كلذ .نم ءىث ىف قبغر مدع تربظا.ىنكلو ناشبن وا

 نب رعلا .ىنطو ءانا قدمو ىدض ءادعالا ةعاضا 2 ل

 ةيذاكلا باتا الا هده لينو روبظلا ىف ايح لمعلاب

 وا و دما لل يلعك م  رورتكلا تراو

 لبتمم ىف اهلل لمؤن لاو ظحلا ةكسلا ةسعتلا اندالب نوؤش

 ميم ريخو دوؤس لك مايالا

 نملخا كحال هللا كنادا

 )» لماك ىنطصم 0

 نحح ةنس ريقو لوا دجالا ءوب قةاتسدا

 1 ١

 رور اتكرش تريط ىتح ةناتسالا موحرملا لصو ام

 ناطاسلا رنا يدع كانك ةاوضواب عججا ملاعلل سافاهو

 ءداكم كاذك نتا مقو ةنفنلا مدحلا ماده اي دنعو

 د2 ةيداحو هلا اودفو حج هدوحو ةريكلا فحصلا

 ث.داحالا هذه نم ةريسلاهدهىف تدشن نا انار دقو . رسصد
_ 



 /انم١ 

 لمنال قحتسا ام قوف ةلزتم ىلا مركالا ةفيلخلاو مظعالا

 بجاود امايق الا سيل وهف اريبك هتلالج رظن ىف ناك امم
 ةينطولاو نيدلا ىلع همدح

 لكلا ريكا 5 ةدنعلا) ده يود دك ْوا تاو

 ةلص ىلع زمر ةئال لاملايف ةنتر ربك ١ نم يدنع فرشال

 ماودف اعاد ركقا يذلا ةفالخلا| شرع نيبو ىناب صالخالا

 ( صالخالا مديلو ةفيلخلا مديلف ."هناطلش هقوو هوك

 قدنفلا ىلا لصو امو بتاكشابلا فاصو هللا همحر اذهلاق

 : هضن ام ىل ىتكو اساطرق دخا يح

 هللا ةلسرح هع ل

 .ةيهلاتملا ةنرغالا قاوشا كيذهاو كيحف للا

 عنهدلا نم راحس هيلع ىادها ناطاشلا ةلالحتنأب بدلا

 نيئص قودنص لباد ةخوضصومو ةعركلا راج ل 0

 مويلا نر ك7 رخل ود امملس دقو . هضفلار بهذلا نم
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 © يروا دلي ىأ ىوا كرب يف كان اكءاقت نم ةلباتم
 هل لاّقف نيشاينلاو ترا نم هدنع مع كلذ دنبر هلود هلاس

 ال2 لعا نا بسلا الو اناسورالو انتل لجا ال ىلا معلا
 كناوأ تاقلاالا مديل ولع ال رازخاالاو نح ىلا ابنم

 ا لا ىو نال تعسر رات كل اذا 0 د 1

 رع لاح الد

 : هل 0 07 ءلا 0

 كلثم نم نب ريثكلا قئرشلا قا تل

 مجرتلا هلاذ اه ةقللا ناطاسلا ةلالخ لالا ىق دصقو

 لاقؤ ةضفلاو بهذلا نم ارينص اقودنص الماح داع مث

 :.موحرملل

 م 0 يي اندضسو اال وم ةلداج ناز

 كلئامثو كئدابم اريثك بجنيو ماركألاو ةيحتلاب كلصخخو

 هه كبل لما نا هتلالج 0 كبابشا ةطاضغ لع

 ةيدحلا هيلا مدقو اذه هللا « نيملسملا ةفيلخ نم ةيدحلا

 : لاقو موحرملا أبل



  ١؟قنه د

 رثكلا ىلع مانا

 تقرت دقو ناطلتلا ةلالج'ك نبع ى كلر امنع

 كلمالسلا ةلفح ترضح 6 ثيدحلا ىف ىننطالو هايقلب

 مماججلاب هتلالج ةرضح ىف ( مويلا ) ةممجلا ةضيرف تيدأو

 يديمحا
 قو سر اة سومخو خا ع نعال

 لينل كلعسو يفام لذبن نا كنم وجراو ىلدفتلاب هتلالج

 رك ذن اك اكاد ىنرك ذاو . كايقلب حورلا شعنا ىتح ةزاجا

 : نيلاصلا ءاد بيج هللا ناف كتاولبط يف رضع

 . «لماك قطصم صاخلا كيخال هللا كمادا

 موك ةنس 0 مس. ةعا . ةناتسالا

 هيلا ءاج ؟مه5 ةنس ريْقو لوا دحالا موب ةحيبص قو

 نياملا قهتلودةلباقم هوجرب نتاكشابلا ةلود لبق نم لوسر

 هتلباو ةشاشب لب هلبقتساف هتلود لباقو لالا يف هدصتخ
 : هل لاقو ناطاسلا ةلالج ةرحن

 ىف ةماتلا ةيرحلا كحنع مظعالا ةفيلخلا ةلالج نا »



 ظلم ١ هع

 : هل لاق ةعركلا

 لع تمدلام ترق نمز ىف ادع ريك نوكتس كناو

 ( ضداخالا اذه

 8 رورسم جرخو هتلالطل ءاعدلاب موحرملا ناسل جبلف

 ارشتسم اخف

 بتكو بتاكشابلا عدو نا دعب قدنفلا ىلا موحرملا داع

 : هصلام هيف ءاح اباطخ ىلا

 ىف تاغ, وفعلا شدتلا لب ء ينأا كفارغلت تملتسا »

 0 ا سالب دل ىلا اعز قلاانت
 ريغن دق هيف تنك ىذلا قدنفلا لماع ناكو نيلرب ىف كيك

 ميدقلا لماعلا ىدل كورتملا ىناونع ملعب ف

 ىلاكغاننأ ةفارعل وبك اعد انف ىلإ تلصوام دنعو

 يعسرب هيدل ا ىلا ثعبف قدنفلا مالعا

 انئلا اده مالتسا ةنايدا ىف اميضق ةعاسنسحا نا

 ١١ 7 ةدلاهولا ةديسسلا دافا نسحلا هنقو 07 دبال يذلا
 ع مت

 ةرشع دع هللا ةئيشع اهبحرباسو ةنأتسالاب ن الا ينا



 املا ١٠نط

 : ناطلسلا ةلالح هل لاَقف

 4 ما اذا كناو

 .ٍ مجرتملا باجاف

 درو اللا رم ةيضفانا اموع نيتلتلا ةصقو
 ةعيماكل اعل التس الات[ صن او ابا فانا

 مظعانلماو اهديسو اههحاص ؟:لالج نا نييرصلا 00

 «انلاما قدح اع أدب, بوبحلا مظعلا انتفيلخ نا ىف

 3 لاقو هتلالح 5

0 1 . (| 2 : 
 ةخالا لعتت ناو اريدك ةياتسالا رورت نأ كل: حا قا »

 ةبطاخلا يف موحرألاو هتلالج نيب ةطساولا نال ) « 1

 ) تتاكشابلا ةلود 757

 دار ام 1 باكو نحال اا

 « هللا ةئيشع

 هدب ليبقتل مدقتام دنعو . فارصنالاب هتلالج هل نذَأف



 ذهن ع

 نينم وما ريما ةلالح هيف لصب ىلا ىديجلا عماجلا

 ةلئاخ وان تتاكشابلا ةلود هملعا ةمنلعا:ٍةالَبَص دعلو

 ةمسرع ةعباسلا ةعاسلا ىف كلذ ناكدقو هتؤردوي ناطلسلا

 م را
 : هتلالج هل لاق ناطاسلا ةلالج ةرضح.يف لثمتالو

 اف لاو كتكلو اركاب كلتا م 1

 « كبف هللا كراش لمعلا هيالخ

 : روفلا ع موحرأ | هءاجأت 5

 00 لو ةيلقللا رع ايم ساما و ريق ناو

 « رييكلاو ريغصلا هيف يوتسيو
 : هتاالح هل لام

 «؟ تملعن نبا »

 : موحرلا هباجأف
 د ف نوما تاباحتما تيضقو رضم قب تمل

 اهثادم ىدحا ىه ىتلا زولوط ةنيدم نم اهف ةدابش تلنو

 ظ 15-6



 وقنا

 0 000 ةلالخل 0 ا ل

 ها 0 راتعا نع هريتعا ىذلا بس يبس راو“

3 
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 روت 0 مون ىانييف ةنيدم موحرملا ديت

 تنل نا كعل ةريخالا هده نم 0 دقو تبسأ دو 0

 ةحدص ِف 5 لس كود الصوف ةداشبلل ا )ا راد 0 نيمو اهف

 ريوتك ٠١ ءاثالثلا

 نظتتلا مو ىنوبامملا نيبملا هل ةلوصو در 2 هللا همحر دصق

 1 كه بحرو تتاكشاب الا ة هل ودةليفتسا جح قئاقد صعب اللا

 هتل ل > فطعتف 10 مظعالا ةفيلخلا ةلالحلاحلا ىؤلباو

 هلع نم دن ويمو هناي هلا ل

 ناطاسلاةلالجرلع افيبص «سالاباريب» قدنف يف لزن مث
 دحا مم بتاكشابلا ةلود نم باتتك هيلا درو ىلاتلا مويلا يفو

 عا موب كلمالسلا ةلفح يف روضملا هيف هلأسي هيشيواجلا

 يف ةمجلسا ةالص ىدأو ةلفخلا نضحو ءادنلا ىلف زيوتك | ٠



 قواد

 نيذلا لكو فحدصلا ىرر#+و تناكلاو ءايلعلاو ءارزولا

 دادولاو للا لئالد هل اواو ردا هوق رع

 لع ليلا قرضصلا يقلل باشلا اده نهر دعلو

 لحمام لك دعب ماعلا اده لوا يف هنطو ىلا هعوجرب هتعاحش

 لابقتسا لجاو ربك ١ هنط : ونب هليقتساف ابوروا ىف

 أمف مسر ةينطو ةيطخ هنطو ىف نه الم لع لاو

 ةفصب ةرهاظملاهده نم اومعتنا الا نكلو نانيدتمألا

 اللول ه.اعلاو ةير نم طئاضلا هاخا اودرد مهما 0 هعند

 ناك اي هفرش هيلا داعاو هنم فلسام طباضلا

 دايدزا ىوس ةحبلا نم اده زالكن الا ماقتت ال نكي و

 ىنطولااده ةريغ دايدزاو ةهحنم لماك يناعصأ نييرصلا هي

 ىرخا هه> نم

  لبوق مايا ةسمخ انييف ىف ميركلا فيضلا اذه ماقا دنقلو

 ' صوشللا لغو مارك او ءافتحا لكب ةسايسلا لاجر نم امف
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 < موحرلاب »
 ف ةيؤاسملا ( طالتبجا رتسك الا ) ةديرج تيرخا

 ةيحاتتفإ ةلاقه رب 0 ا تيدا مور راتب رداصلا اهددع

 امال أده موحرملا هروصل امردص

 مئاذ ميرك فيض ةريخالا مايالا ىف انييف ىلع دفو دل

 (لماك ئطصم) نيئشلا ىرصللا ب يطحلا وه تصلاو 8 / ١

 ىلا بجاو ناتلس دنم هقناع لعل رويغ تاس وهو

 (واحت الباشلا ادهو :ى:يلكت' الا ريثلا قم هدالب رئ رح ءارو 0

 هنطو خف ايكو نك ا ن رشعو نيتنثا رمغلا نم :

3 

 قوطي انؤروا ءاخو زنصم كرتف ..ارييخ اكتحن الحر هيريص

 ىرجلام ةعيم> ص أهيف سانلا كفو نأ هنكع لا دالبلالك 8

0 

1 

 هسارسلا لاح 0 1 مم 0-5200 هلو

 ع 2 10 عر 1

 نمر يثكب ابوروا دالب نيب هلاحرتو هلح ىف فرعتو ابوروا ىف



00 

 فاوروأ 3 هدا ا مويا رسوم نول دي له مأ

 وه ريهم اا ن< لالا ضرع كلو ا 0

 2 لك ذ دودلا ال ىوروالا ةوفنلا ناك رأ ضيؤتت

 . مهدبأ ىف ةوقلا اوردحيل نكلو ليقتسملا ىف لالقتسالا
 0 هن رصملا سار ل )ا ةلج هيلاملا ممافر كل ثع زكا دعلو

 ىتلا ةطلتخملا ؟ احلا ء ءاغلا ين ودبت ا 6 كا يأد» مويلا

 رصم يف ايوروال ةنامض مط 00

 ذأ ةيراجتلا ةلئثسلا ى ل ال ل

 كوتا نال ةجاخ يف تسل ونيرايعو ننزو كرا َّق زيلكت الل

 رمح انام ةلمج ةزيمملا نه ةيزيلكتالا ةراحتلا أكل

 ”سلدمل ىرصلا رظقلا ةتخااةتلكنا نآق راضتخالابو

 اد 20 اة دم ةما فاصلاو اقرتح ةاحو

 تقو تارقأ ف اننطو نم ورا لع دكمالا لم تود>و

 هأ 2 مالسلاو



 . طمؤ 0 ب

 1000 ديو ميكس سي

+ 4 
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 هتفيظو ىذتمك مالتسالا لصو ذخأب نأ دب دل باطلا

 لع اتللطأو هتيقدش لا نإ هلا ىو دا نم ناك امن

 ةداسلا قاعي لو . هئامدب اجرضم طّمسف نيكسللا يرصملا

 "1 ديرما ىلا هلق الانسداد ظينألا

 تاعزانملا ىف حن ىلا ةصوصخملا ةمكحلا سنن الو

 ىو 0 كد هياكل اا نك [شلاو نيبررصملا نيب مك ولا ا ْ

 لاحلا ف اهكحل كيفن 0 نواف ها مادعالا هنأغ | 5

27-7 

 :«ننالا ناكل ةئاملا ةيولا (ةيح ١١ يلم

 بئارضلا اولعأ دق مهيفظومل ةظهاب تابتىص مفدل نيرطضم ١

 نم نييالم ةعببس هبرصملا ةرادالا فيراصم تا : '

 نييالم ةسمخم اهددحم ىلا:هردنل ةيقافنال اذالخ تابينملا

 وطنا جالا اعدكفا خي ني>الهلا لودو

 نب رشعو نين | نم رثك أ مويلا تغلب اهينج نييالم ةعبسالا ١

00 



 - غ5
 نودسف مو! ةعستلا عنود. زبال نالا مهاكلو بلاط ىتئام

 ةبزياكت الا كارا ص ممول تح ةدينولكا قالخا

 ع هلا رق نالاعالا قسما ردسكو لوسرا بسنت خضرا

 دوحطل ا لك مهيموق اود>جمو مهطواو ركشي نالع مموىرب

 ا راسل تنل راداالا فاو اك الث ادعو اعده ووك و

 نيينطولا اودعبا ثيح فئاظولا مها ل كلا قرع

 ممدايق مهيلع لهسإ نذلا ءالخدلاو ب احالا اورقو مهم

 كلذ ادت نيينطولا نم ديو ديما ضعءااورق اع رو

 ايفمن م 20 ا 9 ةرداق ريغ رم نأ هلك

 اهوبخو نيدالفلا مادا غد رسعمنولتعز لاكن الاله أ ْ

 غرامتحا نفرض ى لكل |.5 كرو رد مل زلكن الاف . داك

 ند امو بهذ ِ كلذ ٍط ا 3 مدقأ ىناو! /ِ تادف لإ

 ىلا فارغلت ةخسن لمحت فارغلتلا ةحاصم لام دسحأ مانالا

 لع ىضعنأ هتفرظول ءادا هلآسديلا همدقالف ىزياكنا 00



 2 و و

 نوتسل تح كا لجل عيطتسي الف هتطاس دضرصم

 نوريدب نيذلا ءارزولا رايتخا ق> وهو الا كللاو ةي.الولا
 دقو هل مبرمست ىتلا يهارتاكنا نأف همساب دالبلا نوؤش
 * ثلا ضعب هشيج ىلع ظحال املاحقو اًضارتعا هوضرتعا

 هنغر دض لمعت نأ م وبلا هنكعال وبذ ةاججلا و 5 ىذلا

 ةيمسر ريغ ةفصل سراب روزي نأ هنكم الو يا ا

 ةئردبلاهب زياكد الادثار لا ىتاسلا همام مىلع لواطتتو هبستوالا

 ةرجااهمودفُ دئارجر صم ىف ريلكن الل نافذ كلذ نع الضفو

 ةماقم ما ا بجاو نم ضغلل لمعلاو زيمإلا ىلع نعطلا

 ه:كلرا ةماعلا ةديليضار: مح نأ نكع الويل

 نم سدا ل * ةمالا دنع دجو الما لع روصو لا

 ظ 0 ها 7

 مبميلعتو نييردللا 4 ةمرل رمعم ولتحم لا له 5

 :كلد نبع تق اعيمج ملامح 5 . 27 مدالب 97

 بطلاةسردم يهاهؤ .بالطلا هجوا يف سرادملا نولفتي مهنا
 نم رثك | لالتحالا :لبق اهتنمالت ددع ناكدتف لاما ١
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 تنذادق ةعاسلا ناو . ةيقيفل اانبلاطع هندمتملا ابوروا عماسم

 ءالخلا لع زياكت الا ه رك نأ اءوروأ 0 منو ةلاح الو

 نلمح ع

 ام واع هاك تيس نأ انلككحا 6

 ردم نع ءالملاو اهدوعوو أهدوهع ءافوب هدام الل

 00 طا ا كو ردا نخ راعا

 اور ذف زياكتالا ىر ةيرادالا ةبجولا نمو

 اا در الكت ذا لبق قمر اش ان ار

 نمالانأف . الك 7 7هعور ىلا نمالا ةداعال ىر كلارطقلا

 17 ىنارع نحس نم ةليلق مانأ ىكم دعب رحم قى ل دق

 مل نمالا نآب اوعدي نا زيلكت الا ىلع ميظعلا راعلا نم نوكي

 ماع ركل مهلالتحا 0 ا

 0 رصلا رايدلا 0000 له وأ

 8 نم ربي لني مل هنأق.: ك7 كر لع ودحلا ةطلس

 نلاطا 0 مه لانا لثم هنيحو ةهيعش مارتحا رمصم

 ف نولعف نيذلا مد مزيلكتالا أف قائلا سابع



 ا

 ابورواو . قولا هذهمارتخا بجاولا نف هب وبدملا 0

 اهيلع بجي تادهاعملا مارتحا ناطلسلا ةلالج مويلا لح ىلا

 لاؤسلا اذه ءىث لك لبق ارتلكنا لاسن نا

 ضالللا قره اتمملو ةملاثم علا ةماالا تفك

 المس ايطرغا ىلا :لوصؤلا رق ئيرككاللا الا

 املا لزيشلاف ورا

 موق 3 |يقانن ال هديرتال 00 ادس امأف

 مثارجلاو مادملا صعب و ةئيكسلا بحو هعدلاب نوروبشم

 ةروثلا اهرضن دق طاصماندنع ايوروالذأف يرخا ة ةبج نمو

 رصم ىابحلاصمو ابوروا قوة> موا انكرتطل

 زي الف داشرلا .ليبس نع تلض تران اذا ةمالا نا اعرو

 دقل .» ذئتقو لوقت ذانييبوروالا نم ممريغو زيلكن الا نيب

 بجاولا نف لالت>الا ىلع اههةفاوع اندْصض ابوروا ترهاظت

 ىذلا .ةروثلا ليس نع انضرعا كلل « اهدّص لمعلا لذا

 اير هللا
 ىلا انتوص انمفرو ىملسلا ليبسلا انرتخا دق كلذ ىلعو
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 يوصل ا

 * ىسايس ثيدح و

 : هن راسا طالبج ارجل الا ةدي زعل لاف
 رويغلا ىرصللا سماالاب انتدنرج ىررحت دحا لاق »

 ةاالتح الاو ا نع هل » لماك ينطصم ( نييشلا

 طقسم هنالىزياكت الا لالتحالا نم نوملأتم انثامعأ ١
 ادا ادتال امدح وك نمالطف ةلااتراكاناتتا ركل

 اذ بتنا لا اهردق قح نطولا ةيم ردعن ةما انناف

 )0و0 دال انمدامو ىتجالا لالتخالا ني تحتتاداام

 ا ا ىلا ءالا نمةما انسق تن ايفان قحالذاث دانا

 لالتحالا نمصلختلا انتدئفا يمص نم بغر اذحلو ةمرتح

 رصم نع ءالجلاب ابوروا ارتلكنا تدعو دقلو . ىزلكتالا

 ةرركتملا ةينلعلا مماحب ركل يف كلدب زيلكن الا ءارزو قطنو

 ةلعلا ةلودلا عسم اندم كب تادهاعلا انور وأ رشتمصو



 ا محو

 ىزااكنالا لالتحالا نع نوضار نييرصملا ىلغا

 نم مفرت ناو دبال ةنادومتلا بترظا نإ 211

 دعاست ةيلها هيركسع ةكلم مهببسكتف هيرصملا دونملا نأش
 ةيرالزمشلا تافصلا ةمسن لع تاه كلش الاه

 امامو اهلالّقتسا لانت تح رص

 ىتلا ةسايسلا فىبأر نع كباتك ىف اضبا ىلأست كنناو
 ان[وجو . ةيررسملا ةلسملا ءاحن قالبلا تاس [سن نا

 علا لكلا نأ ركشا قا كل لوقا كا لل ْ ع

 امىلع :فقوتت اهتسايس نا لب:ةريثابم فلاحتلا كود مال

 لمسار

 ينارتحا مظع لوس . لضفت» نأ كوحجرا قاو امه

 ) كسووو فرزوج ) ىرابتعا ديزمو

 ىذلا باطملا اذه ىلع ةيبوروالا دئارأا تقلع دقو

 يمتع ىو اطتاذاهرلت ةيسرابلا سسك الا ةيس

 280: يا

 ةءواسملا دئاركا
 مهلس - بع المرير ل حم ا ## ص



 تع ١٠ 0

 دب ال اينطو ايرصم كتفصب كنا اديج مهفا ىنا .<ل لوقا

 ففخمو كيزءي ناك ناو ادالب لالقتسا عايضل ملأت نا

 00 21 رات الا لدا ذأ دايعألا كيال
 كارا مل ةهيدحلا لع ىدهتسالا | ناو اه ومالا

 لل 1 رادو افراح ريما كلنا و امان [لخاد فدانا 5

 نوكي نامزاي امير ح مالا نم ةما لانت ل نكلو
 تافصلا هذه لواو . ةيصوصخ ةءونعم تافص ضعب اهدنع

 نطولا ليبس ىف اهسفن يحضن نرإل هدم نول نأ

 كلر تصف" انسوو نا ىلإ مجراتلا يىنبدشرا دقو

 ف تيراج اسيد .ناو زاقاوقلا كلع نا تعاطتسا يد اماع

 دبع» ةمواقم فقو نأ تعاطتسا يح ةليوط ارح زئازملا

 د نيلودلانيتاه لع كعصلا نم:لاز الو . انل'« رداقلا

 سيلف ىرخأ ةهج نمو ٠ زئازملاو زاقوقلا نم دونجلا
 ىودخلل نأ عم ىدنج ا ةثالث ريغ رصم ف ا

 لجر فالا ةسمخ هيدلو ىدنج فلا رشعةنالثهندع |ظنماشيج

 نا ىلع لدن ماقرالا هديه : أي اركسع امظنت معن سلو ىف



 2 نيل

 ” ءالملا ما لالتحالا ريصن وه له هنأر ىل
 ,قدادلا ننال ايدعت نأ كيض قا ةيسلسللا :نهنايو

 ةينطولا نافامهموا المم اذهىلاًؤساور بتم: الن |ىئاجرو

 انايحا جورملا وا هفرعيال نم ةبطاخم ىلا ءرأ| مفدتةرهأت

 ةينطولادودح ىهام مالا مماع نيذلا منا ؟ناو . دا نع

 ةنواعم لك مهل اودهتو نيبرصملا نيينطولا يلا اوفطعت نادءال

 بهذي داك م لذلاو رسالاب هيلع كح نطو صيلخم ليبس ىف
 ابوروا نواهتو ايناطيرب عمط ةيحض

 تامارتحا ميظعو تايم لجا لجبملا وضعلا اهبا لبقت من

 صان ىرعلا

 « لماك ىئطصم

 ! هيبرعتاع باتكلا اذه ىلع ىئانلا بانج باجأ دقو

 1 19 1 ٠١ ىفانبق

 ىديس
 اذا امع ىضاملا ربمتس ؟4 ىف خرؤملا كباتكى ف ىنأست

 كاوسلا اذيه لغاباوق اللا زا لالخ الل يك
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 لوع ةيزياكن الا ةيسايسلا رثاودلا ىف ةجض مهلاوقال تناك

 1 | ريدك وعالا مون ْى انييف ىلا ابخرس نا هللا همخر

 ةبئاكم انه رك ذن اسْمْلا ةمصاع ىلا هلوصو حرشن نا لبقو

 ” دوو فروج هوشلاونوو مجرتملا نيب ترادةيسايس

 ال راع دكاملا يراني تناوبنلا نك ءاضعأ لاك دا

 0 وا وردم رووح 9 ويحلل نا ملع موحرملا نا كلذ

 ىلع 3 اكل رجالا ايلا تاق لسع ءانعا اراك نم

 ال دنا كك نأ ىأرقب ابعد اهالطأ ةفئراخلا ةيايشللا

 : هب رعت ادهرصم ةلثسم نع

 « ةيسايس ةلسارم

 ١م ةنس زتجس "1 ىق لس راب

 ىسووو فيزوجو ملا مرتحلا ب بانج

 ا صلب دعو ىكلو لبق نم 0 2
 دو كلا نم دجا كلذلو ىزيلكتاالا لالتحالا ءالخل لمعا

 ميظعو هملع ةعيس رهتشا كلثم ارح الجر ةفرعم الب لأسا نا
 حرشبل اهريفاذحم ةبجراخلا ةسايسلاة ف رعم نمهنكعوهلالقتسا
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 نأ انلمأو زياكنالا اصم دض ةدحتم مهماصمو انماصم
 كلذ. هادزم ليقثلا لالتخالا ادم دي نما اسيل اي وردا

 مهنماندالب ءالزن عمانتفلا ظمتو نيييبوروالل انتبح

 انيلاخأ حنو اعاذن تاجا افأءاوووأ فدك

 مارتحا ىلع - ةرداق ىهو زيلكنالا تلمحو انبلاطمو

 ءالثنلاو  نيردلا نيف مانولاو قافالا يتب تادهاملا

 تامهأ اذا امأ .. متأو لب نب الان ايهم نيا ني

 ذيديتع نطضت انتهاق ب ربصلا ةلكسملا لخ اليوط امو انوا

 امناو هب ةيضار لالتحالا ىلع ةفاوم اءوروأ لك نأب داقتعالل

 لمحت اذهو . مييلع ةلماحتمو اينيداضغب نيملسملا ةفاكضغبت
 .نياتحتلا .ابهرك" اهونع نيس وروالا' هرك لع عبطلاب ةمالا

 وعول نست ل اكروأ ناىيدبلا نق ةرطخ ل
 منا ...اننلا

3 
 دم

 قىلاو ةيرصملا ةلئسملل مىليعاوحرص نيذلا ايضاح لحاطفو



 كت ل

 "راكم ده ل نا يدل انا سابع ناو

 ها د اا ث1 نايعاو دخلا نايدقتمم ىتافةلحلابو

 هدنع ءىش سدا ىلا هقوةح لع ةظفاحلا تاج ىف ةميق

 ةبحع ةطبترص قوقحلا هذه ىلع ةظفاحملا تناك اذا اصوصخ

 0 هتلئاع فرشو هأبا هتما

 "اك ا ني دملا نفع نا را نمله( هز

 ”رصم يف نيلزانلا لا 0 ضفب ىلا لوحتي

 ةمالا ناف . ةلثسالا مآ نمل لاؤسلا اذه نأ اح

 عم مولا اذه ىلا ىلع دم هل روفغملا دبع نم تشاع ةءرصملا

 كوب دروالاو دادو ا قافو لك نع نييورودا

 ال ترتب تالخالو هلا ف ميس نوما ناوريعلاو
 انتدومو مهنيبو انني قفوم نسحأ ىنددلا انلهاست اعاد ناك

 ءان 1 هلع ىرح ئذلا ادار راما دة متم انالب درو

 ها درردل ءامرك اندالب ىف رارحا و وق ءالزنلاعم اكاد ىنطو

 نيبرصملا ريثاعم انففتا  رصمل زيلكت الا .لالتحا ذنمو

 انما ملع لعن اناو . ينامالاو بلاطملا يف اندالب ءالزنو



 18و

 م يم تاساسحا

 يف ايقيعجلاك ا نيوكر نأ الاقي ال دلما قا امح

 . اقداص ابح هنطو بح ايرصم هنوك نرع الضف هدلب

 هب لع اذيمار اكلم كيرا لعاسلا+ نك نأ كرا ودل

 1 0 داع تع نيكي نأ لاوحالا نم كا | 1

 >حارص لوكو اناع خا ةيودخلا ماو لا ام دنمو هي

 اندطو 0 ردم ف دجو |كلذنو ةفرشلاةننطولا هناساس>ا

 و مويا وه رايتلا اذهو 2 ىلا مون نم دادزبو ىوشي

 ةتافصر مالح نرخرم ىدلا كو نالؤالا لا ط
 دنع عطرص دانجا ىلا ريكي ال ةلاطا هيد نا

 رئاص هنأ لع لدن نكلو هقوتح وع هلزانت ىلع لدن آل

 ثداوملاو صرفلا بقري
 ركش معلا انيويدخ نأ اعيبج لعن نييرصملا رشثمم انناو

 هنرك اذ نع بيغي الو دتحلا ةعركلا هتئاع مرات ىف اعاد
 نرقلا اذه لوأ ين درط ىذلا « ىلع د2 » هدج دحم طق

 رصم اوبلسي نأ اولواح ام دنع . مهتاذب نيلتحلا (زيلكنالا )



 مغ
 1 زياكن الا لع بجي لاذ / الو بجي ناك اهنا 1 : ا

 4- 1 ءلا مم رصتلا ادس ه ىلع ءانبو . رصم ن .,ء اولحت

 ل ا 7 كا ارا كرك ه0 فاد م١

 كلانه نأ 1/1 200 امف ر 00 رم لع ةيطخ ىلإ

 سا نال لينلا ءيطاوش ىلع اهمارتحا اهملع بجي تادهاعم

 تادهاعملا مارتحا 11 حصن نأ هيلع م نوت ا

 ال1 7 اجاب اعنا نيف ايمانرتج الع نسا

 اهاياعربو اهب ةصتخملا تادهاعملا مارتحا

 يناجر لدي 0 انابعألا نأ رظننأ 00

 | رك ا ضاالا يكس عودا ىاجأ د ذل

 تأ 5 رسوم دل عام هأ عودس الف ةهطاسو هشيح

 ندرج ا دارفالا كيج هتفصب و هئيعلا وه قوس دنا ريسمملا

 -مزابي ام قوف لخادتيو - لخادت, ةيثيحو ةطلس لك نع

 ىد راكلا تان ود تش مع ادهو : نمرالا هلام َّى

 رجم نَع ءالخلا هرورضل ممم نيناملا

 لثم ىلع زاك الا وح ودحلا ساسحا له (+)
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 ا لا ءذد قى 21 زاكت الا نينارصللا مث 5

 هال قود نيرالمتم اننانا نأ انطبوشس رك
 فنروضقن, ةيزيلكن الا ةمالا غلبم ةينرلاو مظعلا نم تعلب

 قرشا مالا كفرمو مهف رش رامتحاب نورهاظتو 0

 ّى زياكت الانالربلا كلا 2 زيلكت الاذأ طق سحب

 امم رام يذلا كفلوأ 5 ماهو كلا ةلذلح فرح

 اوحبصأ ليلق نمز دعد اهنع اولجنيلو اهبف نمالا اوديعيل
 !!! لينلا ةاجح هنأ نوعد

 مامت احضاو حبصأ ا ومن زيلكن الا ديصاقم ءوس نلو

 ءالجلا ءارصن مهاب نورهاجت نيذلا رارحالا تح حوضولا

 ةحار د لقأ (ازيلكت) الا ةقيقللا ىف اوسلو ةينلا وشيخم

 لع نيهاربلا مظعأ اسما ةريخالا ثثداوملا 0 ريغ نم

 كلذ

 اباتك ىضاملا ءاتشلا ىف نوتسدالغ رتسملا يل ىتك دقلف

 ٠ ا دق رصم نع ءالملا نمز ناب 2 هيف 0 انهاف 5



 - و

 ةحارص ةينلعلا تادهعتلا

 ' ةلادملاو نا ىعدصم تنك اهيا تدفتو داو

 بطاخا ىناو . ابوروأ ىف ددعلا ىليلقلاب اوسييل لن دمْلاو هو

 ا! را ناألا ىو عمس ءاوسو تاموكسحلاو ممالا

 ال ار اذ تععام لداع قاق ومدح ةعامس اكول قع

 مالا عيمج نم را راق يرد ل ىداناوا نطو 2

 :رصم ذاق ال لجعلل

 تال الا ةئاملالا ةغللا نم رعا اليك ممو

 ال هنال امماع طونضما رصم توص ع.سال نيلرب تئج ىتاف

 همالك عوضوم مادام ناسنالا هب قطانلا ناسللا سانلا مهب

 ةريدجةمال جلايماب نولخبتال ؟نا نظا ىتاو .اًةدصو اًمح

 ةيرصلا ةمالا لثم ةيانعلاو ةناعرلا

 محبصاو نير هلا همن ةييح رلكن الا دقق له. (0) ْ

 7 مجدوعو ءافو اوموشي نا نم ساب ىف

 0000 راها لا هما ركن لا دق دل لجأ

 اد وعو ءافو مهسفن | ءاملتا نم ام امو لوموشب مما نظن ا



 ثا

 لمعلاب لولا هيف ققحت ميظع

 ىف تدبع ام اةررحم هيثداح عم ثيداحالا دوم, وهو
 لك ىلع همن ةحازاطب طاح ترحل ضان لاو ل

 ارهاط امر الع لشسي هنا: داقتعالا اك دسم زوم نار

 قدك دل كلان نا ةقثلا ماع قا 1 ا دقتعو

 نم ايلج نا رهظي هرطاخ لانئمطاو هسفن ىق هتفنو . قمحتت

 لوالا لاؤسلا نع هءاوج

 كروضح فام فلكم تنا ةيسايسةيرومام ىأ )١(
 نيل قا

 ةيزوماع طرأ اوتو سم ا

 تركف 0 ساسحالا اهلا ىتمفدي ةضحم ةينطو

 ناكل َْى ١ ىسفن 0-12 ءشو ىنطواهمف ىتل ا[ ةيمعتلا كلا 8

 عم ىورتلا دعب ترأر هدادجاو هبا ضرال تابجاو هيلع
 ناَماع لع تمن دقو كووول آنا نيرا ىلا

 زلكتالا دص ىدالب ةيضق نع 0 أاده لمع لغتشم اباو

 معاو هيعطقلا ةحرصلا تادهاعملا ن ء مغر احل نيلتح لا



 م
 هدب دح هاد اسس 5 0 مم 0 00 هده 3 ها اني ا : ١ نمل هد

 0 انادبر> ىرر2 دحا لا لا يكد دولو

 مويلا نيو رصم نع هراكفا علطتساو لماك قطصم لا

 ر رجلا انل هك و ا

 ةريطخلا ا 0 نا اعاد ركفت ا او دعل »

 0م هيك ضار 5 نعاتسلاو كفهاوتسلل ءامعزو

 كلذلو ننسلا رابكلا خويدلا نم نونوكي ميظعلا نييرصلا

 فيرد لماك قطصم انما تش اني زل ل ِف انشهد

 ىنجالا ل داتجسإلا ري نمهدالب ررحتل ايلط ابورواىحئاسل

 ةهرب ناسنالا ثرايالن كلو . رمعلا ةضاضغ يف لزي ملاءاش
 رييكح هه كدسفل فباسحت ١ لب تب اش ماما هنأ يسلب ىىَح

 .٠ نعالصف هاد كح ثرح كاوا كَ ا قاواعلاو تراد 6 | هتك

 ظ ةيح ة ةريغو هنطو اقداص ع همالك ن و ةلك لك ىف كلذ

 ظ ةرابم ةؤامملا 0 تاكردلو 4 مثأق وه ىذلا لمعلا 3

 ع
 ٠ 4 .٠ اي ٍِ

 لمعل دع هنا هرب“ ا هوف نم نات 4.ةيع 50 اطاثنو



 11ه

 مههضربال نيذلا لكمايق ةيعيبطلا هلم رركألا نمر

 لءعلاو موحن ابوروا لود ةلامساض رغل ةرضاملا مدالب ةلاح

 نوينطولا نويرصملا كرحابسفت ةياغلا هذلو.مدالب صيلختا
 لئاسرلاو بظحلاب رصم نوع ءالجلا 3 20

 ابوروا غاّمصا ل 0 يف مراكفارشنب اونتعاو ةيسايسلا |

 رهشا ةعضل دنم ( تابويلا ) اند رحى انملكت دعلو

 نم امهما انلقو رصم نع ءالملاب ناملعتت نيتمبم نيتلاسر نع |

 بهو ىذلا ( لماك نطص. ) ريبشلا ىرصملا ىنطولا لق ٠

 هدالب ريرحتو هنطو صيلخم انس قف هرمح ننيشو ناحل ظ

 ءاح دمف 0 اد ايوروا يف فوط طب ناك ثنحر

 ةسايسلا لاجرو مالقالا بابراب ايف فرعتلا ضرغل نيلرب '
 لمعلا ةرورضإ اومنتقيل ةيلاملا هدالب ةلاح ىلع مهفقوب تح
 مدا وعلاو داليلاف كلذ لعف دقو رصم يف ارتلكنا ءاّدب دض

 ىرخالا]

 ركل نم 000 نانظناناو

 فم سرح ةلئسو صتخابض ىرصلل طولا اى
 مدل هلال

 اد
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 1 اجا ىلا ءار آلا ىهو لبنلا.دالبأ لمتدم نع ةيداسلا

 ١ :ةادعادحا قوشننا لع م كلذلو هنطول ةقداصلا هتح

 رز نيبو هثبب ىرح ىذلا كك ديا اذه ل انادنرج

 ل

 اهددعؤثيدملا اذه ةروك ذملا ةديرجلا ترشن دقو

 ا اودع ناويه جم روتك ادم خيراتب رداصلا

 ! اهو ءاجام ةمجرت ةدهو

 ' انناملال يمظع ةدئافوذ ةيرصلاةلأسملا لحنا ينخمال د
 اةيمدنعب ام فعلا نيل وسلا لا ةانق صاب م نا اكل دبل ذا

 |0039 نودلا قارا ترقتاو ةرفا قاثأ ريمجسم

 مويلا هلا كب دو: هرج ةيالملا قب وكلا هذه 0

 0 11 اهراس وأ ليثلا ىذا كالتمال لمعت اتاك نا

 نسسكوسلا ةايق كداتم د

 ا 2 ةرملاةمالا تدخا تارابتعالا هذه ليسنو

 ةلذم ليوط ديما يلاهلءتحو هب ىضرت له : لالتحالا ةلئس“
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 3 هرسا هفر نم صلختت ما : ناوهو



 ا ل

 رصم وحن اهدوعوب فوت مل ارتلكنا تماد امو ذوفنلاو ةوّقلا
 ةهجوم ةيسن رفلادئارلا ناو .ىئانثلا فلاحتلا اهلبقينا لاح ٠

 دئارلاب ةقاع نأ ل ومو ةرصلا كسلا يالا اهل

 رصيقلا ةرايز دعبابنم ينشتلا اهرابظاو ايناملا دض ةيزيك الا

 ةيرصملا ةلثسملاب صتخم اهف نيلرب ىف لماك قطصم ةثداح

 نيل , هحرابم دس انف ىلا ريكلا ىطولا اذه هاش

 اد ا ةنانشالا: تساتم لا ا

 م هدرا ثيردح 0-0

 # تسوبىذ ل
 مراتب رداصلا اهددع ىف ةزؤك لاو رطل تق

 . هبب رعتام ريرتلا أ 0

 بروح 5

 مسالا ادهو نيلربىلاىرسدملا لماك قطصم ردح دع

 ةئساسلا ةلئاسواخرت د5 نمر(ةتدوبلاو ءارت د

 هءارا هنم نايتساف اليوط ةعم ثداحتو انتدبرج ىررح



 دا

 تثسو نرروملا ةديرج ىلا نب نيلرب نم فارغلن' درو

 ناد اذه ةيزالكل الا

 وررءهلأسإ ثيحنبلرب ىف نإ لماك ىنطصم دجو

 0 ارا ب رصتم ا لاوحا 00 ةفلتخلا دئارحلا

 ااا دما وتس نيلر ءاك منا حرص, وهو

 . ارتلكنا رين نم سا هدالب 1 نضرلا نتن | ت1

 ةريبشلاةيواسغلا « ربي سيرءلقونلا » ةديرج ترشنو

 | د تا ردنا اعلا ةيراج لاح ناسلو_.ةيبسراا ةيدشلا

 رهو رول اك ف نكرا نما ادراو

 ةيزياكت الادثا رولا ةمايق مامها لوب انهناسنالا عبتت»

 باطخ نم ( ناتاملا ) تصلختسا دقو ةيناملالا ديبار ادت

 5-00 نأ كوافاه ىزنه دزوالا تاك نمو خووج ريسلا

 000 نىنورلا ىنزفلا » قانثلا فلاعتلا 00 اة

 نأ ناناملا لومتو ىزياكنالا م الا فال اعالج قفاو

 ناو نتلودلا عم زيكنالا 00 ةعررتنص ةيسلارفلا ةماالا

 لن الاان نو هز رجا لم لك ةمالع كيدي ارتاكتا :كولس
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 ااه دَكط

 هل ل ذآ

 فلاطم ةباجال هتعاطتساو هتوق ىف ام لكب نيتس دنم لمعت

 ديشا نمط ىذثلاو ناطابلاةلالح ةطلننن نيبركمحملا نيحسللا

 هع مهاوي ته" هونك نا

 نمرالا لاطم لوبق ىلا هرطضيل هتلالج ىلع هحبقاو نعطلا

 مويلا هارت ا ةتافض هديه ىلا دع نوتيدالع هادي رك

 نا هم قاما رصملا 22 ام دنع ةدرا دلذعا ارانزَص ءارو قى

 دوعولاذيفنتوتادهاعملا ءارتحاب ةيزيلجتالا ةموكسحلا ركذ '

 اهذخا ْىلا دوعولاو تادهاعملا كلن .رصع ةصتخلا ةينلعلا

 ابوروا ماما ابسمت ىلع ارتلكنا :

 تيرغلا او هده نوتسدالغ هطخ نا يهدبو

 مما ابنم ربظيو . ملاعلا نود زيلكن الا ساوس هب زاتما امم ٠

 بسال 1 هاوي رضا اوال نمرالاو نبض ٠
 دصأاقم عوس لع 3 نيهارب لماك ىنطصم ى ريس نأ '

 هأ )» ةينطولا قل لا ل نأ لبق هدالب 500 ذا ,

 250 ١ ةبسن رفلا « وراحبفلا 0( هدا رح تاشكو

 فرحألاب هةصن© اده كيم [5 حجرات هدد نم اهدرو افارغلت

00 



0 

 ابتكلو ردم يف اناطير لس اود ءالحال 00 عا

 زيلكن هلا ايلح ايف ىهاظ ةبنلا ثيخو ةانفاكد 3 1

 ةودعب, نأو نيبرصلا اوشني نأ نودي هنود آلا هيج

 ءالجال ةيغارلا ةلودلا نع نييناملالا رشعم مث
 0 ليطابالاب وة 31 لكلا ظعأ لمؤن انك

 ١١< ةولنملا ةيفرشإا ات وتح دادرتسا لعانودعانت
 : هببرعل اده رخآ الصف ةددرمجلا هده ا تكلا

 از رةسدداغ تسلا هطخ م ويلا ءارقلا ملعب نا ديفلا نم »

 اهاّقلا لا ةريخالا هتيطخراك ذب ناو اصوصخ نييرصملا وحن

 هال ةرموالا ن ا تشارك عفادو لورفيل ىف

 ا بدلا ةرطج نارا سف ناهذآلا ىف ارضع

 0011 لك نسما هاد ان رعت قذلا لملك قطصم
 ةءءاج دق »نوتسدالغ:رتسملا نيبو هننبب تراد ىلا ةيسايسلا

 رتسملا ةطخ ناو تلاق مث «ابصن ىلع ةروكحذلا ةديرجلا
 001 رثقل ةطخ ع ىلا ايوو.اعش ةءولملا نؤتسدالغ
 ىلا نوتسدالففا تابتاكملا هذه نم ايلح ربظت ةيلكن الا
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 ابمارتحا لع 8
 انل ال دايحلا ىلع ىتب ول ىنالثلا فلا>:لا نا نظن انناو

 ةدرفنم ذئمو ينبتارتلكنا نال انيناما كلذ عم غلبنل انلعالو '

 ثالثلا لودلا ةذه  ايسورلاو انسذرفو ةيلعلا ةلودلا ماما |

 ةيناعلا دوبعلاو تادهاعملا الحاع مرتح نا دئدنع اهملاطت ىتلا .

 زيلكن الا جرخ اذا رصم لاتغت اسن رفذا نوفاخم الا (م)

 انما
 ةمالا ساسحا ةقيقح قيقدن لكب تفرع يتاف . الك - ا

 ةماعلا مناامزاس لوفاو اوك نفس لا 0

 ديرت ال يبف نذا . رصم نع ريلجتالا ءالجل اهتبغر ىف ةينلا ١
 00 جورخ دعل رصم لدتا ناك 5

 ناي ملمآو اهردق تح نيبرصلا اك

 كالتما نكم ال ةيسايسلا اهتيمهابو يفارغلا اهعضومب رصم ٠
 ةحوتفم قبتو ةرح 5 نا اهابا ةلدد 2

 هتءانصاو هلك ملاعلا ةراجتل باورالا '

 نيد واسف رفلا نأ ناكم لك ىف نوعشن داكنالا نأ
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 حرص تلا ةيسايسلا تاحنرصتلا ها نم مير صتلا ده لوربتعي

 رصم زياكنالا لتحا ناءوب نم اهب

 اا تاملالا ةيركلملا دااننتقا نأ نطا ال او

 0010 ةندس ىف ادوجوم ناك ىذلا .ءالطلا قيفحم لملف

 اردو دب الاررمت مل. تادوسلا ةلج ناولو نال !ةيدق

 0 ا اهدي روج لموتوتماك ىلا ةيناملالا 00

 مايق ةلحتسملا اا م دبا َُك ربظب 00 طا امفيلح

 رسم قوفح كَ 3 مويلغ روطاريملا 0 0

 : ةلسدملا

 عمق افتالاب لمعت ةيناملالا 1 ا را عار

 صاخ يدام اص ع سيلوددر كو نمرالا قكئسم ف لودلا

 0000 و دمد امهف لثط ىه لب نيالا نيتاه قف
 اذه ناكاذاو ةيلودلا تادهاعملا ذيفنت مارتحاو ماعلا مالسلا

 رباكتالا ماقاولذا . رصمل رظنت نا بجاوف قييّتملا اهدصقم

 كانهنا نع الضف مالسلا ونص كش الوردكتل اليوط اهف
 ” كا لخ تحل م أ ا مازحا بح نادهابم



0000 

 0 لازت ال ةنيدمتملا انوروأ نا نولاع مو لسلاو 1

 عم نكلو .اهيف نيلمؤم اهب نيدقتعم نحن لازت الووملاعلا

 الي وط انمز ادوروا انتلمهأ اذا هنا كيلع ركنا ال كاذو اذه '

 رهاظتلا ىلا نورصملا رطضيف ءالجلا , ىلع ارتاكتا ربت لو ١

 تسيلف دئي>و لاوطلا نينسلا هيلع او امريغ:ىرخأ قرطإ

 قحا, لب رطخلا ىف اهدحو مقت يتلا يه ةيزيلكتالا اصملا ظ

 انج ردا اصلاب ررضلا

 اذا مرحت اين اة ف نورصلا ني ادام

 ؟انم نورظتن !

 مغنت ةيناملالا ةموكحلا نا اعاد نورزسلا مادخل
 زياكت الاءالج يف اهريغ نم رثك | ملاص امل ىتلا لودلا ىلا

 اسنرف ريفسل كرام, سنربلا يرصتل اميدصت سل

 لغتشي فلوودنمورد ريسلا ناك أمل ١م ةنس. نيلرب ىفا

 ةيقافتالا ىلع ناطاسلا ةلالج ميقون ىلع لصحتيل ةناتسالا يف

 ةناكالا"ةقوكللا ناز ةلوق نهرو صم نال ا

 نو عدولأو « رصم نع ءالملا قيقحت لييس ف لمعلل ١ ١-2
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 آل هلاك ةيرصلا ا ةماللا نا: افح . مع : . معل

 ل اهدا وف مي نم لمؤتو ةيومعلا ١ لذات لا لامعا

 00 دنا دولا نما الا ناو. لالتح الا اذه دقو دم

 وه مهيوقو هراشتنا ىف نكي ل ناو وهو رصم دالب لك

 أبعم تش هحردل رشدانمو ىوق كك ةمسوروالا مالا 200

 ةسدقملاابقوةحدادرتسايف ةميظعلا اميغرو اهني رخل ةمالا سح

 ادا ع رجا يق لعل الذ رسال ةمالا توكس ناو

 ا
 كفلاجتلا لود ف ةساسلا كاحر. نطشت لدتسي دقو

 ل دلل را لع ناآلا دعم ىف ةدئابلا ةيكسلاب قالغلا

 لال را هل نيم اسسلا كفلرا كتف و لاجل الا نوضار

 نم ترراثل اهراند نع ةيزيلكت الا دو ءالحأ كير

 داقتعالااذهىفنوثطخ# نييسايسلا ءالؤه نكلو مدض نامز

 اوناك اذاو مدالب ةيح لا نوقداص نوردطو نييرصملا 0 ذأ

 " ناوهر 9 كزذك مهناف ادب كح أاضغب لالتخاللا لوضع

 ةنيكسلاب مهقوةحدادرتسا لودر موف 0 حادملاو 2 8
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 5 ةدن رج عم ثردح اجو

 #« طالبجات رتيلو 9

 ةيسانع تلاق دقف « طاليٍخات رئيلرب يذ » ةديرج اما

 : هس رعت ام ناملالا ةنصاع يف موحرملا دا

 صاب نيلغتشملا مما مايالا هده ىف نيلرب ىلع دفو دقل »

 ىرصلا ىنطولا وهو ىنجالا لالتحالا نم رصم ربرح

 ماو وو ييطنو سكي ىذلا ع لاك ناهس 1

 في رلاهعو رشم ليبس ىف داهملاو لمعلاو ريسلا ىئاد نيماع

 فيش هنطو أامعش ةلايمأل نبل ر ءاح دق ناآلا و

 هب ممتجا باج حيصق باش وه اذه لماك ق طصمو
 05-5 يخاف ةلكشم 2 هعم ثداحنو انتدي رح ىررح ا

 ةيناملالا ةغالا فرعي ال نه ثيح ة.واسن رفلا ةغالاب ةثداحما

 : هنيبو انتديرج ررحم نيب راد ىذلا ثيدحلا كيلاو

 نالغملال) ”نيهراك تأ رسما قطا فرت: 0

 ىزيكنالا ١ ظ



0 

 001 هدام نيماعتلا سنع نا هللا لآسا ءاتللا ىفو

 ءافصمتا ىف ل اهالا ممكايقا ةداعسوحاورالاب امدفن ىتلا رسم

 صاخملا تك كعدب هللاو

 « ل 1ك ةاكمم ١ محك ةنس ريمتس ؟ و. ءاثالثلا
2 

3 

 "111 ةفاحيشلاو ةنسايسلا لا لالا ىف لابو روتك

 نول ال نيرخ اب هوفرعو كاد ةماعلا موراخلا ماعلا ِق مهف رع

 0 تل تام دعم: قو ىلا تاكردت تراثنا دقو

 هةلذس ناح اماسايسننب و هنيرادامو نيل 7 8 هر فس ع

 اة و دخو اماظع الاضتسا هتتسا دفق ةناملالا: دئازاا اما

 ار الادث اح 7 ىف ىتلا« ط البجا رئيلرب ىذ ( أدب رج

 ىذ» و ةيزيلكت الا زوين ىلبدلا ةديرج ةلزنم يف ةدودعملا

 ٠ لدتال ىو نيظفاحلا دئارج ربك ١ ىه ىلا <« تسو

 ارتكب قنا لا ةدد رج
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 علا ىنا (

 : مظع قوش ىرع بارغالاو ميلستلاو ةيحتلا كيعي

 ادرح ن 2ك زد ىشهدأ دقو ميركلا كبايف يللا

 نم را لاو 0900 لذ 1: 2 كر نم

 هاريس لبق تلتع اهغ لق ىزوهملا ومتسالأ يطل 00

 ! ةناتسالل

 فقال كيلا 0 8 رفات ىل لسرت كنا 1

 امظع ازوف هندل نم هللا كبهو 7 لايللا ريثك 1
 تورك نويسذ اع تسلا انلاث اباتك نسا تشك رفار ما

 نرمرالا مدخ م ةبطخ ءاقلاب ردم مدخم نا ءاجرلا هبف "10 0|

 باطكلا اده لع دريس هنأ يداقتعاو 1

 ةداعسلا رادىلا مث انيبفو نيلربىلارفاسا نا تمزع دقو ظ

 ريفسةلود ناسل ىلع مظعالا ناطاسلا ةلالج اهمرايزا ىناعد يتلا ش

 هتلالج سولج ديعب لافتءالا دعب سيراب ٠

١ 



 ا

 ةمدخ لجا نالا زياكنالا مماطم نامدخت  ةين معلا ةكلمل
 0 ةيناءاوس ريغ رهظنال رصم نع عافدلا نا نيح َّى

 ةبحلا كلن ةيناسنالل نوتسدالغ ةبحم كلذ ىلعو

 «ةيزياكتا » يه اعاو ةبثر كلذ نم لقا ىه

 ص 0 لعوأ اةادةمصملا ل لوس كانا انكدلا 2 هنا و

 1 تاره ادانك اننأف 1 ل دئارإ آ| اما

 ادب نوييد الق ىتسلا نم ةلواع هنيعاواضأ 0

 كالا دب اىذعا فالخ ... ايفاش اباود مجرتملل يب ادع الن

 00 د هع زج 0 هحشقأت 01

 دج

 لكنا 1 ىناصواباطخ كلذ دعب موحرأا ل 3

 ٍإ هصن اده وفعلا



 ى١و 

 «؟ فاعلا دك ف لخادتلا هل حسبت

 رتسملاناف ةتبلأ لوبقع الو مرصب سيل لونلا اذهذاو
-- 

 نم ادرف هسفن ريتمي ناك اذا عججا ماعلا شهد. نوتسدالغ

 ىف هل سيل نا نظي ناكاذاو ةءزياكن الا ةمالا دارفا قاطم

 ظ هموق ةماع نم درف لكل ام ريغ ةناكم هنطو
 ىف قلي ن ا_ل2رم هءنع مل رابتءالا اذيف لاح لك ىلعو

 ةيزيلكت الا نيتموكحلا لعدحت اصن ةجرهم لككةريخالا مايالا

 ةيسلرفلاو

 7-2 هع ًاطرشن السماع هاري اذانمل ضرعش لوا

 ةيسن رفلا ) نيتميظع قيد نيرو اقاعتم هيلا رءعدن ىذلا ولا

 . برا زاطخأ يوابم ىلا ةيرهق ةسايسلع ( ةيزلكت الا |١

 الجخ هتاذ وه هارث مث ٠ قرشلا يراصن لجال كلذ لكو ظ

 فرتعا هلا عم ريصم ىملسم ليعتال ةنو مفدي نا ا

 707 مهملاطم ةيمحاب ارارص

 وهو - جيب لاو نمرالا نع عادلا نال كلذ سلوا

 ميس 6 ين اعرو تواَولا رطخا ىلا ىغفي يذلا نسل '



0 

 دحاولا ١

 -لماك قطصم  ةيرصلا ةتبانلالاجر دحا سل دقل »

 0 خيشلا ىف ع ةياخال 4 4: 2 مم ةيعل يل هطاشنب 0

 لينلاىداو م لعد وح نا هلاك هلا دمك 5 وسد

 هناك تلا كض يزيلكت لالا تخل هةر وردملا ةيمداس لا

 ء اه مركتي ىلا ةديدشلا ةحاصفلا كلن نم ءىشثب هينلعلا

 نديحبسملا ننكر لع مان 2

 "2 كتياننا اذا تع له دانعمام 10 ف هل لوو

 7 رو ةيميهلا ةوتلا لإ مد لع كالمحن نايدالاو د

 2ةينلعلا دوعولاو تاكيعتلا هفلاع

 ديدسلارظنلايذ ةيمر هناتكب لماك ئطصمىمر دعلو

 | الع © انطق هناتك لع تاوملا نوكب نأ تح ناكو

 هلل هءاحر لبعب نا 3 ل لع بجي 0ك هنأ 7

 ْ لوف هيلا نتن وسد ا اف“. نع كلذ نكلو

 ةطاسلك نع د ةيزماكت اللا ةمالا دارفا 26 هّتعصل 1 ((



1 

 نكلوذئموي ةشقانلا هذه ضرع ناكف يكن انناو
 كاذ ذا ناملربلا ىف هسفت نوتسدالغ رتسال اهاَقثا ىلا ةبطخلا
 انتموكح ناب نآلا 5 انلعجت ا رتلكم ال لوالا زيزولا هتفضي
 قو ويش دولاغ وعسل عم تراخ ول يدساهلمز عب ل تناك

 ةلأسلا هده

 موزاربتعب لازنال نوتسدالغرتسملا ناك اذاف اذه عمو

 موقتواهدوبع ىلع ارتلكتا ظفاحم نأ ىف بغربو تالوادملا

 هسفئل ردع لب لماك ىنطصم ءاجر لبعي ال هارئ اذامف امكذو

 ! زيلكت الا دارفأ لكك ةطلس لك نع درج هتمأ نمدرذهنأب |
 توصلا لهن كلو ًاحودم ًاعضاوتدميلوقلااذه نارعن

 ريغ زلكن الإ رطاوخ جاهف نقرا نع عاندلل عفتر ا ىذلا

 « 29 ا ةقيضللا ل لوش نا لع رداق

 رياك الا يف ىسايس بتاك

 ىسايسلا بنا (ريبموهسنوفلا ) ويسم بتك و

 ناو نع ف نمر ادم نع فتناول ك0
 فرحا, منج رامةريبشلا ةواسن رفئا ودك الا < طار لاا

 كنعااذكح



00 

 اييدلا هدب رج

 :.هس رعن ام تلاق

 رعد انانك 1 0 تيتت ىانلا ن روش ةداع سلا نأ »

 اراصتنا هياع ىهانم ا ةريغب رهاظتلا ل ةيسن رفلا م ا هش

 قىارصم لحر -- رودلا هأ ءاح ذا -- هأعد نمرالا نعيش

 2 ةروبهم ا مآ نع عافدلل

 ااا ىلع ولا: يبرصلا نماك ىطصم نازكلذ نانو

 ر رحتل م هطيشنلا هتخ وح بشل ردح ا 4 ل وهب ا تك :

 الب املتح زلكتالا ىديإ نم اباها ا اهدرو رسوم دالب

 ارا لكل رسم ةراشلم نإ ةماعلا نك نأو قح

 ةححص ىه 06 0 ةحبلم

 5 هملعأف لماك ينطصم نورس د داع رس تا دعلو

 ” ا م كواح يعد هنس رازحالا ةقاوكح لستر ناكأنل

 0 فا ودا وواسم لع نص رع هنا كوش وهو .:لاكلا

 تافغا تلا يه هيسنرفلا ةموكحلا نا لوقو ةيرصلا ةلئسملا

 امءىثن هبلط ىلع هبحت ملو ىمالا اذه



00 

 مادقالاوةراسإلا ربظي نذا اذاهف.ليثقلا ةحسمو ةغالبلا ءاور

 |عرو مع وطمس س ىلإ نكما رج ةلاسما ىف نوحي ا
 ممدجمو نمرالاةرصنبرملا هحاسو ىغولا ةم وحمل أه رح

 لع ل 0 َىَح نيميظعلا فوأالاو نيحلا ربظب ةنكبلاو

 ف رتعا دق قنا نيإح لع نبيرصملا ةرسنل هن وص مهي لا

 نولكي لاف م واكش ةحصو مهبلاطم لدعب ةديدع ارارم

 مهر طاوحلاو راكفالا ةراثاو نمرالا نأشب جايملا نال كلذ ٠
 اهءر ام لين ىلع اهدعابو ةلاعف ةمدخ ارتلكتا عاطا مدخم

 يلطضمالل3 اج ةرويسملا قوتسدالغ ٌرتسلا ةناسفا د

 كلذ نم لقأ نه لب + ةضع ةيحبسم و ةتاسنا الا لذلك
 ملا كاس ياهي مالا ةتالسار دا ا

 سانلا نأ كلذ ماظعلا لاجرلل اهس الو ماعلا اذه يف اهسفتن

 « ةيرشبلا ةيملاو ةيناسنالا ةريغلا كلن" ىف نامز ذتم ٍنونانرب



2 

 « نوتسدالغرتسلاو

 اال قى ل قحدرأا ادهم سافاه 5 تضلعام

 هنم مدقن اليوط 3 ةموروالا دئارهحلا هيلع تقلع دقو

 ءارمال الاثم

 ريك الا هدد رج

 :هنب رعت ام تدصلاة رئاطلا ةيسنرفلا ةددرملا هده تلاق

 هلوفب هياوج 2 رو سد نا اسما هب متخا منام

 )» رصم قع ءالخلا ةلئيسمق لخادتلا 0 هك هل ةطاسدل 0(

 ادآو ب شغلا نم. لاخلا حبرصلا مالكلا ورز لارفلا سيل

 ' رتسللا حر عرداصلا ميرصتلا كلذنم ن ولهذيو نوبجعت, سانلا

 ساط رملا لع طوطخملاو هت رق نم ورام الا 5ك دا

 0 712101 رب الافتالد ناد لالا تناك اكو هنانو هغارو

 مئاصنو تاي كك 85 لو يد نا ن< هعدع : ةهئلاشر ب

 أماع اتا ةسئ رفلا ةيركللاو ةبزيلكت الا هك
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 راطتسود ةعايصر طحت هإ هسي اتسم

00 

 سس ةهصيم راسنا يرسم 1

2-0 



 بر.ه١ 

 اع ل ُُق لخادتلا ىل حيت

 صالخالا ميظعلا 0 نأ, فرش اماتللا ىفو
 63 ويد داع و عضاخلا

 طخم درلا اذه ةروص انه تبثن ل دديفملا نمو اده

 ىف انتنبثا م . . . . ايخرانا رثا نوكيل هسفن روسدالغ رتسملا

 7 ريكلا سابسلا كلذل لوالا ناتكلا ةروص تنافلا ءزجلا



 /اأا.ء١ 

 ىارتحا مظعو ىرابتعا قداص لوبقب اولضفتت نأ ماقمل

 ى» لماك ىقطصم

 توتيس الخ رعسللا تو

 : هب رن اع نوتسذ الع رتبملا هاج

 رتل
 زيزعلا ىديس »

 بيجا نأ ريغ نم باتكمكنم يناصو هنا نظا ال ىتا

 دقق صم نع ءالبملا لكس ىف ىارو ىلسشلا

 هردنل ىف اسن رفريفس - نوتجيداوويسمبانمل أءمب تحرص

 ةموكملا يأ ) ١مكعةتسةموكح نال تلقذا - كاد دا

 ءدهى ةثقانملا ةدمسم( وهابسار نك ىلا
 ةدمباوج ىأب بحب ل ةيسنرفلا ةموكسملا نكلو . ةلئسملا

 ةموكحلا ى يدوجو

 ةطلم 15 نماادرج نارا كاع الادمن يك



 كا ١٠١5 ا

 ناطيربلا فرشلاو ةيناسنالا مساب نم وجرا عيبا 0

 000 110 ةيركح ايهرو كدت رن لع طخ اوقلتاا
 0 ا..لبتلا ء مارش لك ا بجي تادهاعم كانه

 لع ريثأت لقأ رو + ىناجر نا تبسحوام باوج ىناصي
 ةعركلا ةفيرشلا حور

 نيحيسملاىلا الانوايءال ركنا فسالا عم ىرأ مويلاو

 00 اسما دل كلك يحال نسل وا ناحتالا نان

 | اخاف ن1 امآ# ىوتلا كءادب 20 2" ارعد ىانيسلسلا

 ا ريفادت ال رحم نءءالجال <: وعدب د الام وصحو : كلذ

 , داك 5 0 0 طف ةلدتعم ةندمتم هم وقح نع

 اهفرشو ايناطيرب ماعم نع

 مكي نوليمتستر صم نع هيف نومفادت ىذلا مويلا ناو

 "نع مكعافد نأ نالا نودقتمي نيذلا نيملسملا لك ةلاخم الو
 ةيناسنالا نع ال امع عافدو ةينارصنلل زيحم وه انا نمرالا

 مكتاعرو مكنافتلا ىناجر اوريعت نأ لمؤأ اذه ىلعو

 . ميظعلا ديسلا اهيا مكنم 0 مكاو ىراظتنا ممو



 م3572 نوتسدالغ رتسملا اجد

 ( ىرخا ةم)

 رتسلا نيبو موحرللا نيب راد دق ناك ام ءارقلا ركذي

 ءزللاىفدانركذ امم ةيزيلكت الا ةرازولا اسؤر دحا نوتسدالغ
 : مجرتملا نا اضيا نوماعيو ةينطولا ةريسلا هذه نم عبا 0

 يا كج كلا ديشلا ليلا نبي ١
 اضيا عبارلا ءزملاب هلحم ىف هان رك د: يذلا باتكلا ىئرخإ ةرم

 لسرا ىناثلا هباتنك ىلع أدر هنم دسم مهنا موحرملا معآ الو

 : هيرعت اذه سيرا ىف وهو اثلاث اباتك هيلا
 ١ر5 ةنس سمتس < ىف سراب »

 ميظعلا ديسلا اهنا
 لبق نم فرشت ىرص. وه مويلا عبطاخم ىذلا نا
 تلا ىضاملا ريان, ربش ىف ىومتقرش الو . كس

 ماوصل

 « ماوعادنم ناح دفا ام عدوا نا ر هبق محر ص :



 . ممعو١ 

 يتلا قئاقملا نم لب ةيهمدبلا رومالا نم حبصا دَقل هنا

 اا 5 مالا تكرر تلعاسن اذا انوزفا نا ركتاال

 نيب ةرفح قمح ال اهدبي ةرفاحلا تناك اضيا نمز ضم

 ةعاجاو ايطاوصااهشمن: ةضرعلا تاكو نيحسملاو نيملسأا

 ل ل

 ىودخلاو نورصلا «14 2

 ظ نيلتحلا ىلع نييرصملا دقحرادقم مبنت كل تركذامم

 01 املا ىف ءاوتس مومعلا نم ضغبم لالتحالا نال كلذ

 فايزالا ف
 رد 1ع هيموصخ دارا ايف يودخلاب '"ضتخمام انا

 00 ادعم ةمالا دلع اوبك لاري ال دنا نيم امناو نك هلع
 ام لعةيلاملا هتطخ امو هتنطو رادّتم 0 نري ردحلال دعم

 0 لإ ةلاخلا كورظلا نم قفوا فورظ:راظتا الا نظأ

 ةموضهمل ا قول ادادرتسال لازنلاو بوثوال دادعتسا نسحا

 هءارو ريسن نطولا ذاتنا ةعاس موي ىف ناعا اذا هناو

 ها . درت لقا الب اباكةيرصللا ةمالا



 18 ١ ا طش ا

 انبمفو . نييرصلا هم زياكن الادّقف نيملا كلذ نمو ! نيلتح

 انثيل لب اهي انتم دّممت مل ابوروا نكلو مهضارغا هنك اعيجج

 ام مويلا اذملو .اه.دب ىلع صالخلا نيلمؤم ابيلع ندمتعم

 ًاعشف عش 8 أم 1 ثافاك دقو ع و ل

 اهف اوناك نيذلا ) نيملسملا نم ريثك مويلا حبصا دّقلو

 نيملسملا براحنابورو انا زنودمتع(( ابوروا ءاقدصا مظعا لبق

 عقاولا فو ىسايس لكش قةهيديلص ابرح ءاتكسا لودبو أك

 هدب دع ةيحيسم اما رس عساتلا نرعلا ْ تازارغ انوروا لأ

 نكلسلا عمت ىهىبلا رصمن أو : ةمال_اةدحاو ةما ررح و

 لادتعالالاثمةفاك ةسالسالا مدلل كرضت كا ومهلاح رطخحو

 اهيا درا ورا حي نييوزوالا 35 نسحلا قافتالاو ىتددلا

 اهيرح

 مئارجلاب الا رثأت الو لمعت ال اوروأ نا ىزن انناو
 هك اؤلاعتس نا نيدرصلا نم اضا دبر لبف مبادلاو ٍ

 777 صالخلااو ةبرلا اولانيل ةءومدلا ةحلسالا



 ب  ةؤو.ا#

 بقوع اذايق . مالسالا ةفيلخ وه ئذلا رصم ناطاس لع

 ةلالح ىلع نونعاطلا فقاعي ال و زيلكن الا 5 ىف نعاطلا

 رصم ىف ناطلسلا ةلالج مرتحم نا بجي هنا ىلع  ناطاسلا

 راع ال ىفلا صرملا اماطاتتتدل ال ناك كاع يفا نمرتك"١

 ةيعرشلا هتطلس ق دحا

 لامعا كل ددعا نا تدراااذا مالكلا ىنلوطي دقو

 ةلئسموهزاهذالا يفرضاح لثم دادي ا زلكنالا

 رهزالا عماجلا

 رصموايوروأ «»

 ريبكلا ىلعدمحمل رصم روما ديلامم تملس نا موب نمو

 ” ةدمتم مدقتلا قيرط يف تراسو ةيبوروالا ةيندملا الخد

 اادنالا لحد الو اهو نييوزوالاو انوروا صالخا ىلع

 نا نظ. نا هنكع جاو ىرصم ذئموب انف نكي مل اندالب

 0 اهدورعو امادبع دبض لمعت ارتلكتا لثم ةندمتمةلود

 '000 ارتلك#ا نا اتباث اداتتعا نيدقتمم ةفاك نوي رصلاا ناك
 دالبلا ىف نمالا بابتتساوةروثلا نارين داما ر ثا لع اهرك اسع



 تلا ١+١

 ةماع ابوروا دك لمعلا 5 ةيرصل ةرادالا لع ءاليتسالاو

 .” نر اكج دفا انوروأ هوك نك نوفل ةضاما

 ةنسلاىلع مويلا نامت يعف قولا ىلعىدعتلا ىنغلابت ارتاكتا

 مك احلا ءانلاو هلك ىرصللا نيدلا ءارشث ديرت اهنا اهدئارج

 انوروال قا ةرملا طظمسل ةلودلا تاماظنلا لكو ةطاتنملا

 رحم ىف
 ردمو ايوروأ قومح لع دعا زلكنالا فتك و

 نءطلا لثاسر انتغلب لورشنب مهف نامل كل يلع اضيا اودعت لب

 لوسرلا رة<ابتك سرادملاف نوعزوبو ينالسالا نيدلا ىلع

 اليل نمطتدث ارج نورجأتسيو ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) ادمت

 ركن الا كل ابه انعال 1 ريش ندع ةناغ نسل 1
 ئرزح نال هل + رصم' قف ىراتللا فالخ اة

 مهماو نيب ردع اول ماب أممع لوعلتخ 2 ىرخا دئارج

 نعطلادشأ نونعطينولا زب الوامرلبق اونمط «زياكت الاب لومتحي



 د اآةوو د

  5 8 »1١2ريمكتلس !

 ليوم ةيبعل ىركذ ىأ زا نراك دا أ 51

 ةمالا ىلع ىضم دقل ١4 طوغضم ةروبت» ىهو اماع

 دعناسنالا ناو.ملاعلا تدمع ميسقت ا نوبقلب موق نم اهيلع

  00نوءدب.م زان رفعها 1 ذم زلكتالا نا

  1لع هيوروالا ةيندملاو اوروأ دوراحو مسلم ف كال

 "ارسلوا رف دوف نذر نوضومو لتتا نبع مارش

 او تيم ام انوروأ لودو كلذ لك نييرضملا نوربهو

 كل افرول نأ نط :لئاتحتلا درع امان دن 00 1

 مويلا اك درحو لناو ضرالا هحو

 ا هبرصملا هير هاا راك ريمتلس 15 راكذت نسل

 سىس ع 9 1

 كلذ كل لوقا نا حمساو - اضيا وه لب طّقف - 02

 ايد اسر هسا كعب

 زك الا ةشاش ادد 0

 لع مويلا ىلا مم؟ ماع نم رصم ىف زيلكن الا راس

 ةبودخلا ةطلسلا مده يهو . ظق تريغ ام ةدحلو ةسابس ّْ



 ايسا نيب ةلصلا يه ىتلا - رصم دال, يف نتوكت دق

 نعةدئازلا اين دعو ىفارغملا اهعضو تدصضصأ قلاو اص رقاو

 قيد 0 1 0 قاور ل ِ 3

 اسنرف

 رارسا ةيقرشلا مم رابع زن ورصللازوينطولا كردا دقلو

 ةزجاع اباعجبىتلاةيقيقملابابسالا اوفرعوةببوروالا ةسايسلا
 موس وقت نم ىثالتإ 120 مدالب صيلخت لع لمعلا نع

 بزحاوناك نكلو.ةيبورالا لودلا دب ىلع صالخلا ىفمبلما
 تزد ماي.الا نم امو اوريصب نا دعما 0 0

 .لاعف رسل تاك لامعا

 3 نم وه ىذلا ) لماك ؤئطصم )ع مم انلب امن ”اناو

 قطانلاوايورواىف مهاجر وهيذلاو ةريغ نببرصمللا نيينطولا
 تاساسحاو هناساسحا نع ًاريمم ىناب امانل لاقو مهل ند

 زيلكت الا لوخد راكذتىأ ) ربمتبس» ؛راكذت ناشد هنطو ءاتبا

 ) ةرهاملا ةزادم

1 
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 707 ردع ةصتخملا

 ةدد ر2لعكلذ دعب لمآك قطصم ا ملكت دقو اده

 لع لوضحلا ربكن الا ا سدت ىلا لئاشولاو ناد هلا

 ىرخأ 6 عوضوأ ااده ىف مد الكل دوعنسو مزاللا لاملا

 لضافلا باشللا ادهمالكنمحوضو لكب جئاتسإ ىذلاو

 ىلع 4 كل انه ضم 0 ىردعلا قطولاو

 ا 00 ام لقا ا 00 انءارزو 0 لوقلا

 ه0 ا

 انا ردا

 00 اا همن رثلأ ( ريك الا3 قير ترعن كلذكو
 ش ثبردح ( ناو تم ىراجلا ١6 مرات رداصلا اهددع َّى

 :ةيل رعلا م ) لماك ينطصم مم

 4 6-2 5 0 راللا 7
 رامماامس 6 6 ف هره ملا رحم زبكل لخد ((

 ءالخلا أمف ابوروا مهل اسل م اننا 0 مهملع ىحكمو ا١ملرما؟ 0

 لك“ الا رمالا ديطوت دعب كلذل ةدب ولا هدوعول اما رخل اع
7 - 

 ودح البو رود



 !!! رظننن لازت الو كلذ انرظتتا دقو 1

 لجال ترطا ملم نااباكعلالل اق رخو ملعأ ناو

 ةداع نم كلد نع الضفؤو ا رقكأ ع نأ اهنكع ايسورلا

 اوئطاطيو اوعاصني نا - روهشم ىما كلذو  زيلكنالا

 » لاع 0 مهمصخ ىبلك قل سول 1

 ٍ ايوروأ ىف رصم وملسم ىرب اذامو

 لئاملالكىفناهنأ ذا . مدض ةبصمتم ايورو؛تا نوري » 1

 ”تادهانلات ارت و نلاوةندلاوةنافالا لد
 جك

 ةتانقاللاف نيململا رشماح الشم رسال نوك امد

 ليبقلا اذه ىو نع لكو تادهاعلا مارتحاوقملاو ةيندلاو

 ! !!!! ابوروا هلهجم

 5 املا دع مأ ماريد لع هيلعلا ةلودلا ايو 5 رج ادام ْ

 ةعلغتلا ( الاه 520 )» نمرالاب ةماعتل ةعلعتملا 2 نيلر ةدهادلا

 تاك كالا مارتحا 0 ا رج الو )» نييدي ركاب

 مدل ا/اس

1 

2 

 كب



 ةلّعسم تحصا ط تعول كا ةلاسع 0 وبلا رسوم ا

 رن دلل مه ا

 انآ اذلا, هدر ما ا رتاكت الا اننطو انوروأ كا

 ”ادل الو نما ا ف كدا نيرضلا رك

 امف هلع طئاسولا 07 نلدمتسلا ارتلكذا ا لثملا حي 3 ١ الا

 الط ال ل فنا لل وس وازع قاطو الا تررشلا د

 اندالب ٠ لع ءالبتسالا 00 اكل ااه ةناغ ن

 © راد اتوكسمو ملا كاسل يرسل ةمالا تاو

 اهدمح نع عانس نأ لا | نكع اذام فرعا ا نكلر المج رص

 )» نيلتحاو لالتحإلا ىلع ديدشلا

 77 رصع اسرق ىف هيونظب اذامو

 )حل نا كلاؤس لع ابا وح كل لوقا نأ يتءوس

 صقانتي نكي ل نا وهو مولعم دحولا حيبصأ طم فاعل و

 000 ب فكان د نسا دهام :اناو دير دل هاف

 00 اد دابق رركملا امسابس نعش الا اماغ

 ا” ا اذهدض مالح لمعت اسنرف نا ئدقتعل انك .ةلقتد

0 
 سد



0-0 

 ١م.<ةنسربمتبسا/نينثالا موب رداصلا اهددع ىف تبتك دفوف

 : هيب رعت أم

 ةقرشلا ةلكسنلا ضار جحم باغ راك ا

 + ن الا نوررصملا نظي اذا : رصم ةلاح ىلا راظنالا تتنف

 ؟ ليتلا ءطاوش' لع اشارك ماقم ريصم امو : نولمؤي اذامو

 ناوكي اهلك لئاتملا هده لعئرصتت ىاودتا انلو بلك

 ىف « لماك طصم » دوجو ةصرف انزهنا اذلو ةباغلل اديفم
 2 ال ماو ا هءأر ةلاسنل. ن الا نسكرأب

 ا ةدشو' هعافد ةوه رؤرشلا"ناشلا كلذ ءارتلا لك

 ىنطولا اذه اهب حرص ىتلاتاميرستلا يهاهو .رصم لالقتسا

 ةرصلاةضالا ننانحا ةبجر قصب رس امان عا

 اهرسأب
 ؟ 7 جدال ة ةلأسم يف نآلا نويرصلا ىرب اذام

 نو رن, مينكلو صالللا نماومأ (نورصلا نا
 لع ابخالتو ارتلكن ا لاعأ نق ددسم قش لسا

 تتسلو ناسنأ لك دنع ةرويشنو تدضا للا لكا



.. 
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 افك هن سطسعا قا نشوانا )

 ىناكدك لافتحلل اعامجا انه نودوج ولان ورصأل دقع

 اسيفت اباطخ «لماكطصم» قتلا دقو يتاطاسلا سولملا ديع

 ةلودلاب اهقثالع نسح لع ةفقوتم رصم ةمالس نا هيف تبا

 انرف تاودحا « مدرس نيا » ويسملا هيمع دقو . ةيلعلا

 نم هدفتعي ام حرشو كر و رضع اكرق رداع ىلع م كك

 مع كرفت 0 ف اماعاقنم نع :ضانعلا تا َّىم هنأ

 ظ « ابعور.لع ةنرطاو روتسدلا

 ال ا ا ا

 : 3 َ وح ل عم ناث لى 0

 هص رف ةريبشلا هيما رملا لوراب ريمللا هدد رج ترا

8 10 8 00 

 4:داغ امررع دحا هيلا تدفواو سراب يف مو>-رألا در>و



 هبال 0

 ىملا ةوقو صالخ الا ةدش نم ماكت تناك بولقلا ٠

 نانرلا تاطملا اذه نم مجرتملا عرف نأ دعب ماق دقو

 اف 0 اءاطخ يقلاو َ باو 56 مدرس نئيا ويلا

 :هصن ام ةيلعلا ةلودلاو رصع اسن رف ةقالع حرش نادعب هش

 0 2 هف 0 مويلا نا »

 تيرزق. كلذ . نوكي نأ لمآو . ةنرملاو روتسدلا اهلخ لحب

 . . عوقولا

 ثدحن اع 57 ا كو لوقلا انه فانلا كلذ لاق

 ةلال لسرازا دعب تل اعمار 0 عما فرصنا دقو

 نينطاقلانيين امءلاو نيب رمصملا مومم نسل ةعنم فارغلتناطلسلا

 نم موحرملا ىلع ىلاتلا مويلا ف درلا ءاج دقو . سراب ىف

 ةلااج ةينونمو لوبق تلان مهلهل ناب نيباملا تناكشالا

 ظ :.ناطلدلا

 ليصفت ةنمومعلا تافارغلتلاو دئارخلا ةكيرش اكو

 ع



 أهسفت ىل اع كرو را 1 ةرشنلا لُخ ردم 8 اهد ودح

00 ' 
 ومو دورع 3 000

 ىحابكللم دباو اهناطلس:رصنو ةلودلا ىف هللا كرابألا

4. 

 احا :طاخأ اعأ ةيلكما :> ق.تطاخناذأ قا

 7١ .فانلا قاقثل اتمنا الا حاملاب مهنموجراو نييرصلا

 صالخالاوةلودلا كسلا ل و رفشلل وع ادع "لا لا وة

 اذا الا انترصنل ليبس الو ةلاح ال ةعئاص امودب رصم ناذ امل

 )0 ]1 اناظلس انمرتحاو نيينطو نير ضم انتفصب اهم انكسع

 ءافولا توصب ىعم اولومف نيماسملا ض اتفلسو كس نه

 00 راطلتو 0 ةفيلخ ديلا دنع قاظلسلا ركل

 يف ةيرحلا ا نا لا نستلو د نيفامعلا

 ْ ؛ 0
 ةعاملاناكرا تود تح تايلكلا هذهب موحرملا قطن ام

 ع

 انارفز ناكو هءادن ةددرم بامتالاو فاتحلا ”تاوصضاب



 فرع ىف اننطو م تلا رسم نع ىلخادلا عافدلا وهو

 | مهلاوحا ن< كارتالا انتاوخا فرع ي اهلاوحا نم

 ىف قركلاو أ ةلوفطلا نم نوكي ةداسلا اا كلذكو

 ايزازرضا اهدب قوانيلع ةديسلاىهةلود 0 نعطل نأ ةسانسلا

 هذه اند رتفإل اندالب ىف شارلا نالسرلا لتس لا

 مظنل فيك مابالا انتملع دّمف ناهرب ىلا جاتحم ل

 انيلا نسحلا نع لاما 0

 لاجر نم ار ام 1 والا نم ائيش نوفرعي ال كيااملا

 عام روم 2و فءض نم ماودحو صوصل 2 لب ةلودلا

 ىلا اورظنا .ةيناسن الادجواماوهوشو اهوبكترا ىتلا هع ار

 ةيلعلا ةلودلا له هرخآ ىف شيمن ىذلا رشع عساتلا نقلا

 !رصم ني وامدب مصَو قافتاب تلخاوا ةدهاعم لع هيف تدتعا

 ناساوليلدىلا جات ال ةداسلا اهمامضاوقملا ناالا

 ةلودلاك ةفيرش ةلودل ةجاح ىف نييرصللا نأب يدانب ةقيقملا

 لوخدناةوعدد ةيبارعلا ةر وثلا حاج بك نعت منتما تلاةيلعلا |



 هال 6+ كل

 "الا ليان الكو لخلدلا ىف انقاومحا نع نؤمفاذم نحو

 0 الا وعلا ىلا لالا مالا اعرب و .تلملا

 200 أعيمج

 مهشلا خالا كلذ تانك نيت 5 مف هف ةداسلا اها 21

 هراجو ةرادعب هنطولا 1 ا 0 روضاسا سرع ءابق ردا

 . التف لمحت م مفا ه٠ الت ا ار ط نم عافدلا انل ان ار

 د فاد دهلوق م حرشا نال ةجاح ىف نارا ىناو

 نيذلا كاوا عاد هباثع ىرا ام ىلع هن اف « جراخلاا يف

 | نيملاظ ممول 0 .ديصعتل أ 0 ١ زيك د | رج ع

 اخاد لاا راما ل لك نا ةداسلا اهيا ممن

 | ارا نينفادمو اهركحم ىلا ةطل لا ماما اهقوتح نع

 |مايك مده ىف نيعاسلا اهيف نيعماطلا دض

 ”ةالدق ايك رب ةيلخاد نع كت ملاذا ةداسلا اهم نحنف

 0 كال ان الابتلا اريثك لم اذا لوالا :نيسس 30

 ناثلا . قاطلا ركملا رعت اوت الا امانا نيل واق

 ىاثلاب موقنل د ا 0 6



 ! ةيفرعلا ماكحالا تحن دالبلا ءاقبو ةعادلا برملا
 ىناصو د 0 ةرفف انه ىلع ًارقا ةداسلا أما قا

 اعاذد نر قانه لوشنع ن : ذل 3 0 دحاما ا نم 1

 ةاملا هداهم روضحلان 8 هش قديعا دقو "ا 1 ةازللا نع

 يعن اذيقلو ( ةاذنلا اير هين نك هكا 0 دجحا هلعل )

 نال مكتفح ىف نوك نا نما: تنك متالاناببا ين
 لاكي رمزا ىاوان دع سم رضا ةيطولا كا علا
 لايخت ئانلا هه ناطاسلا ةلالخ هزكا وا زيصتنلا "قرت
 ةينطولا مال ا سيلا ة:نخرإإ هنكلو ىووشتلا نود

 2-1 ل مريغو نمرالا انينطاوم لبج نم ةئشانلا

 ةرغ نم جورخا نع مانا نم ٠
 مبسفت |ىلع انم نيّمشنملا ركذ ةبسانمل هناو

 نأف اقوفص ىف ملت ةيبوروالا ديلا تماد اذا هنأب كركذا
 ناد.الا هنمر عشقت امو اه 2 ا ١ ورو أى ركرسو 3 ىس أن ريصم

 . اوروا 7 ل ىلا رع ال

 0 اذكى يف مفادمكنأ ا كالا اماتع خالا اما مفادف

 نسج توؤسش و امسح ع حسم



 1 1 97 ةلخ كانه ناك اذا زظلا
 « لماك ى لهاا 0( مهم دقم ىف ون ظرلل ةذصللال تك ا نول وم وب ممل

 ا لا بم هيلع ىه ام غلبمو ةلودلا ل لاح لورفقت ال ع

 اكطعالو ة هةر ناومدتس ال نيملاظا || لودح“ :يناع اده 0

 1 ! ابق ممدايسو مدالب 0 ردعش لوريددج م م و

 ! 0 كسول كعل اوال ةداسلا لا اما 0

 50 مدابسألا دال اوفسه نا انذاك لاو تاء ا رتالا

 مد ليسو ةلودلا منجي ئدو ىلا نئفلا مم راج دوتجولا

 ! هيرشن ةمجحر دو كدا ك1 الب ءاررمالا

 محلا |ىلظ عقلا 2 ملا دور نيذلا كعاوأل ايحع

 ' اهعنو ةنج برغلا ىف هنوري مهنكسلو

 ىرب نحو نيملاظللرادتت الا نييرصملا وع مهل أمحع

 رود ىف ةلودلا لخدت فيك انل اولوقيل ! توملاظلا م ما

 ” تزاتجا الك ثداوحلا نم ةلاسية طاح تناك اذا حالصالا

 يدر اول ةدالا ف ةرطضم را ِك اناح نم هما

 ريغ ةيعرلا ريهنامف لمعت ةصرف دسجم ل ةيلعلا ةلودلا نا



 د

 تاع ءاويملا لل ١ رك نيزلملا تناك فوازلا ايظا ت
 نيلئارس اللاو نييحسملا نم نييالملا

 رودلا فن الا أ لخدب ةلودلا دالي تاكد لك ا

 هيف لخدب نا دب ال امنا 0 لك اف ىذلا

 ناململا اكس نم مريغو نمرالا ف رعو نمالا بتتسا ىنم اير

 . ْ م ع فنرا دب ال لكلا ًاوان امهم ءْلا نا هلودلا ينل نيعباتلا

 تلك نأ ةيلسسلا ف قرمحلا نمدباو يرقات اي

 ١ نطولا اده ام لعهسفن لمعي ةدافتسلا هنطولناسنالا

 ل وعدي ام ةلودملا مريدغو نمرالا تافانم 2 نكي م

 نم مويلا 4ف 9 22م4 ه1 د ءارو نم لو رسخش افاعضا

 هن 2 هدا نم رصنع مايق 8 نكي 1 9 مو ءودلده

 عايش 1 عمراتلا انماع دقو + ةيلخاد برح اهرصانع

 ا مالا تدارو كلاما

 دض ةريثك تايرتفم ىبوروالا ءالملا ىف نورشني مهنا

 لهو ناطاسلاهل»١ اج صخش دص عفحا لعو ةيلعلا ةلودلا

 هان, اهنعا تححمو ةلودلا قرت ةعرافلا تايضرتتلا نا



2 

 0 2 0 ةالصلا ءادأب م أ نع 0 «

 . صتميسو مولظلا دكا انا م اكل كصرا اخاو

 ا اه ان ساخ ثتاومحلا خالا اممأ اندالب ىفزاكول

 0210 دعا قييحلا ناكل ورداقلا كر شلا اذه فدو

 انه انثاقدصا نه ىواسنرف لك مويلا هلودي ام اذه

 لكب كربخأسو اليوط ىلبتكت نأ كلأسا ماتا يفو

 "» لماكا قطصم صلخملا احا ل ىش

 اريقكت ةنشس سظطسغا'ب ةعما ل
2 

0 

 لا حا 25ةنس ندع 0 ءاحام

 نا رح » ف ع ل ناطلسلا ةلالح 0 كيعل ندب

 ِ 4ف لاق اءاطخ قتلا دقو (« لهوا

 ناطلسلا ةلالجسولج ديعب مويلا لفتح انك اذا اننا د

 مضت ىتلا ةبارلا هذه . ةيءالسالا ةيناهملا ةبارلاب لفتح امتأف



 ةن /ه كلا

 تاق دلع كلر هادم فاطط كلا نش ىلا
 دف هاوس 0 كتنت َرَم ىلإ تدعو ىودالا وفعب

 رظتنلىلاو ل تاتش قر ظنبس هنا اقداص ادعو ىندعو

 دقأت ريصن 8م انا اد ردم نم

 الو ( هءاونع ع ل دقو كسار م ن6

 72 ل ةدلاولا 2 نكوطنل 1-1 || نعكتاباطخ ما مط

 أهمدسل ةضبرم ا ىَلاو مال هل ا تيبسلا ْ

 مدقتال كَ كا قاو ا 3 َّى كسور رظتنت يمد

 ترا تبيض اذا الآ زفلا تلئاذاىرخإ ل

 تو عاق لع الا نم 2و "ملت ىلا لع دنعس نسِحل هر 5 اه 0

 ىعاةرع امال ْ

 ةضرلا تدجو اذا ىزايخا مكن الاذه نكللو

 كلذب كل 0 0 ءلا نواملاو ةحاسا

 0 ا 9077000

١ َ 
 أءادحلا نك م( ءورمو مهمامع قى مئات



 مغ

 ةيسنرفلا ةغالا نواب ناملالا ىلغاو 5

 ف كصوق سراب نم.اباطخ هللا همجر ىلا تك دقو

 : هصن اده ةلهن د ةيريدع للا ءرق ىدحأ تار :

 هلا هسوح رعالا انو

 ىلاعل ردك _ كن 0 افلا كلتنحو لبقأ

 0 اصتسأف قل سان: ىلا تلضو دمق دعب و . ًاهفييكت

 0 تراب ابق م |قناكىذلاهيشر

 ” 0 راج اولا نأ ىرعاقو لاعا تيتووب قدتفلا لاما
 ” اوك نذلا ن ركل كرو هدي او رتل

 0 لا تدل كياصأ اذا قس ذاكلا ةيطولا نورهاظتي

 ' لوم وق ناموا عع لع مدخاؤيس اعبر هل ىوءرقو 0

 ميظنلا لابق د١ !ًادج حانرم ىرخ ويلا م كا مايالا

 موقلا ناف« لالتح 0 ناك رش ا ىذلا

 ' ىو . رصمب نيفلؤأا ربك اهب لحب م ازيك الابقاهيلعاوطقا

 ديم ]5 ةييلك ةيفصللا ةتطولا نات لع تلد رق اده

 مداوعلا قاعم رق ل



 4 موب ىف الا هذفتب ملو هييج ىف مالا مضو دق اظو اروج

 ! .. ( ابر مت نيرهش دعب ىأ ) را

 موب ىف ةءواسملا ةرخابلا ىلع ايام ىلا مجرتملا رحبا

 ءانملا" هفضر“ لع“ هعدوف «مكح ةنس :رطسغا لوا تنشلا

 فتوينطولا هل مدقو ءالضفلاو ءازكلا نيوتن

 هرفس للك“ نا هللا نيلئاس راهزالا تاقاب نوردنكسالا

 حارمشنا لكب ةيوخالا فطاوعلا هذه مهنم لبقتف حاجتلاب

 هميدص لاةيقربةلاسرب ثعب ىت> اياس مص يلا لصو امو

 ةيكر ىلا هيلع ضاولسألا نيب سلاف سضط 0 هيلا

 كلذ عم هلامعا بتر اهلا لصوالو سراب ةطحم ىلع هرظتنمل

 سدا لاو رصم رد هلم ىف صلخما مي .ظعلا لجرلا

 تابعا .اعأ اهانبا.نم نوريثكلا هب
 ديما نإ ةفاسكلا هده يف 2 ملا هلمع. لمح 1

 قمهءاقلا دضقو زيلكنالا ءىواسم لك هيف عج ميظع ظع باطكخ

 رعش هنال هنآ نع لدع كلذ دعب ا ايناملا ةمصاع نيلرب

 مهما تناك اذا .الا هيعماس ىف رثؤت ال بيطملاا ةغالب نأب



 الا ءاطدو لذلتحالا داع الا ه . مثتني ام هماما دحت مو

 طولا ويم الا ومس لع ةراغلا ننشد 0 اف انيف ءالخدلا

 ! نييرصلا
 هيفلاق ةلباَتملا هذه بقع اباطخ هللا همحرىل تتكدقو

 هيلع تضرعو مظعملا ىودحلا ومس ايمسو تلباق »

 06 0. طيقسمنأف لاخلا ما .انيخي و دعو دعو كاتس
 ”0 12 كرخاسو سورا دروالا امملع مستحا دقو ةلباقلا

 كان رت قاوكي هراكسلا نأ لمار ادام لك نع

 « لمأك ىطصم 1455 ةنس هيلو كل

1 

 ارركمهرفس دنع ىنبطاخ دقوانوروا 0 1 07

 وفعلا برق ىف ىرخا لمدإلا

 اوس نأ مظعملا قاوادلا ونت نما زديص 1 0 امآ

 ا سمت هنازك ددقواشأن رمال

 ' ةانريشتك ترا ريظب 0 ١ موك ةنس شطشعا ٠١١

 ىلزعي مكح فذلا عنف تا تلي ناك ءأ ملا فرع م« وهو



 هيلا نمار ص قت مظنملا ئوادلطا تن ىطم لن كولا

 زيزعلاومسفاطمن نم اَالَخ ىف قل ةصاخ ةلب اقم ىف .صاعلا

 هلانام ىلعهنتر ضح ءىنبن نحتف ءاعدلاو نانتم هلا هامل ىلطأاب

 كلذ لثم نيجار نطولا ءانبا ةقثو مظعأا ريمالا ئحر نم

 « صالخالاو داهتجالاب رطقلا ةمدخ ىف لماع ىنطو لكل

 انعام رطتلل دتازج ةناك هتفاج 2 اتا دش را

 : 4 ةيناطيربلا ةلكولا 3 ترظتنا امنافام٠ ةيلالتخالا |

 هده دعل ىودخلا وؤمسدصق هب 1 قاطب ربلا دمتعللا اما

 قطصمل هتلباتم نم ةيزياكت الا ةبسايسلا ملأت هل ربظاو ةلباقللا |

 هاتعم ام ريمالا ومس هل لاَمَق لماك !١

 قملا هل نيب رصملا لكك ىرصم لماك قطضءنآ».: 1

 هيف ءلع لاق دق ركانج ناك اذا هناو هتمالظ ىلا وكشي نا

 وكتب 5 لكل ةحوتفم ةيناطيربلا ةلكولا باواا نا

 كادت ه2 ويم هللا ىاوتل نوت الات لظتيوا

 « اهرساب ةمالا جات اهيفو

 ثيح نم دافف دزوللا تالكلاةذه تشل دقو 0
8 

 م ُّ

6 



 0-7 ٠١/ دس

 ل رءاشلا

 ةلدل قلل دا حالا

 لظنملا سأك زعلاب ىنمساف لب

 محك ةلذب ةايملا ءام

 ) لزتم بيطا زعلاب مهجو

 ةيء51 ةنس وياو 5 ف ردم

 ( ماك قطصم )

 ا

 قا اباطخ 0 ىع وفعلا رودص مدعل موحرأملا ىئ دلق

 لباش نا أنرصم هتنصن هيف بلطي يودحلا ناودلا نسير

 ددحمو لوبقلاب درلا هيلا ءاج دقو همهم مال ىويدخلا ومس

 همحر كييضمو . هوووس ةاباعل الملقب ع هيلو 3 سيلا ِ

 روظلادعب ةثلاثلا ةعاسلا ىفةيردنكسالاب نيتلا سأر ىارس هللا

 َْق ةكساتلا هدام م ا رهالا تي ريزعلا وهس لباقو

 : هصن ك اماما

 . لماك ىدنفا ئطصم ىنطولا ةرمض> سما رظ دعب فرش



 نا لالذالاو لظلا نم رصم ىف زيلكتالا هيأ ام ىهتتم وه
 لع مننا و م رصني هللأ نإ موق ا اي 0 لالقحالا ماد

 تيل سا يدمر رك رصني فيك. مل 1 نم

 ئالتثءالاو داحمالاب كرمأت ة ةعل رس * بهو دقو كر م

 2 ا اينغاديعسانطو ؟بهووأب : ربظ انج مدين ظ

 اباند يف 2 تاتو ايلاع 1-1 : وو هردق هوعردق امو

 معنلا هذه بهو نم نأ نونظتأ .ءايشالا رانصو رومالا .

 هنأ هل وح نيع لع لولب لاو ةيرخلا ؟بمم ةريبكلا

 نيلدانلا ليوا

 كرابد قوقح نيبلاطم اوموقوكتدقر نم اذا اويبف

 اف .الابوا , تباعا وي ةبانعلا نحت هما عنا مثالا اوعمساو

 دايعتسالاو ةلذملل متعذاوناوملاو لذلل متءلستسا دق مك

 رظتتلا لبقتسلاو ةيرهلا اوعدووريخالا عادولاة ايلا اوعدوف

 كي راموانسقتاب كمه اال دانك اولوقو.ةفاكممالا اوءدوو ظ

 لوب .رابنلاو ليللا مرت داٌؤف ىلع اهيلع تانك من



 "1| ناعوالا

 ]1 لااا نع ناب انور هش لاكبر رتصم قاما
 هقوفشلا ا ولابلا حان رم شعلا نم هعس يف ىرصملا نشيعل

 نوموتيف موب لك امءارك ثولتو ةناها ملعأ نارا

 ! !امياكش توص ايوروأ لوعمسو ابقوعحل نوبلاطيو

 رف ل تان نيو

0 
 . نوفئاملا هددرب ام ىدص عمساو روطسلا هذه 0

 اننطو انندقفا مص نم. بحب اننا 111 ةرايملا هدنه ءمينا

 0000 ا اذا وكلو كانا اح هيو دوما
 )الا انلاي الف انكالماو انرايد اورخو زيلكت الا انمصتخا

 ظ لابولاو ررضلا
 00 هل ان لابولاو نرغلا لان نأ ل ريل هن

 ْ ناطوالل ةمدخ كايا امهلين ىف ناكذا

 ! ًارارحا اوثيعيل نكلوءارتف ص رارحالا شعيل مح

  ايالبلاو بئاصملا نم مويلا هنورئام نا موق اي نوبسحلا



 < داحصالا مديلف اولوق . داحنالا

 اع ثردحلا اذهءالننلا ءا را امم 0

 روفتلاو قاقشلا باوتا نع اوعلخم نا فيرشلا نطولا مساب

 ناقل ا يدا 1 تاذلا بمحو

 متيارام معا هؤادعا هريدي امو رطخ ىلع نطولا

 مدياف

 ةميظعةما هيف لفتحت ىذلا ميظعلاموبلا ادهىف 2 من

 نا ال ةمالا هديه تامع اي اولمش نا اهالتتناو ابتدا

 نورر د هانا ولو اعلا ابق اودحتت لب 0

 ضيم غلبم فعضلا نم عفلبم نكيالو .ىوكشلا تاودا
 امفدكرتف همصخ هنم اهيلسراد بحاص غاب 2 وكشنرالو َِظ

 ةأمناو لد ععاضتلا لأم نا ثودءاغن ام زم اكس

 | ولاساوكرئارساوجانو ونت قامعا ىلا موقاي اولزتا

 ءاتش ىلع مثإ لهو . ريخ ىف ما ريض ىف ملا له كرئامض

 م مكرئارس متعمس ءافص الا متسحا نئلو . ءانه ىلع ما

 مهومدختست متتك نيذلا جونإلا ناو مويلا مالا لذأ هنا
 قوفح ىلع - ةظفاح دشأ اوحصا 1 1



 0 انحاز نأ "ني رصلا الس 6 ةرملا ( 0

 رسوم ىبل همدقأ لثم نسال الالقتساو هن ر>و 0

 ةكاتلا ةدحتلا ت ايالولا تنلعأ اكفنا وه داحصالا هوق 1

 0 نست ءارو ناكفذ : راوةدسدلا 0 ١ ةنلل بعشل افتا

 فصنلاو هنمرهاظ نيمشلا تصر قفالا 0 ةهروص ةنحالا

 ةروصلا هذه لثكا ىلعي ال ناكو - 1غ يع دال

 ١١' لع او رقأ نيوصتلا ءايلغ نال اورغ ما نسل نور

 ةروصوسمشلا قورش ةروص نيب ريوصتلا ىف كانه زييعال
 موقلا روتسدلا تنسو ابمللاعا ةنجالا تمتأ الف - امورغ

 : هانعم ام ةنجالا ءاضءال لاقو ريهشلا نيلكت رف ماق مويلا

 اميجحلا م ا نمرظ ١ ت 1 قطو ءان. 2(

 اباتيصتنكو نسا تفاح ةعوضوملا ةروصلا هه لا ةف

 امورغ ةروص مآ سمشلا قورش ةروص ىه له اهصا ىف

 أمعىبث ىلع فات“ لو داحتالاو حاجنلاب انلاعأ مويلا انممتا ايف

 0000 تانالولا نسم ىهو ةقارخم سمش .ةروض اه: تملع
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 ب ا/هو ع

 16 ىداؤف 8 ُثعتلا 4سفنا مويلا اذه ىر د نكتلا

0 2-1000 - 1 .6 

 اذا سلا راكدبو موش 0 نم ىركذلا ةبن رق امال اكو

 ويلوي١١ موب وهو الا . ماسملا بئاصملا رك ذ ىرصلا هركذ |

 .هيردتكسم لانقر

 كيش نول و ذو ولو 4 وتو ترانا نأ ا

 ةميظع ةما راكذت مويلا كلذف . سوفنلا ىلع اريثأت تانراقللا

 نك 1 هادتمالا نمو رلظلا مظعا ٍلظلا ند زيلكت الا اهارا

 .نرم زيلكن الا تدرطو ةفلتؤم ةدحتم تماقق دادبتسالا

 مويلا اذهو . اهلالقتساو اهرب 00 هلك اعل تنلعاو اهرايد

 ناوملاو لذلا راك ذ لق لب نر كاروعتلا لو[

 دعسا اف ! ماسقنالاو قاقشلا راك ذت . رانشلاو راعلا راكذت

 ويلونا١ مون
 نورطاخناهدالبةبر<نوبلاطملاهب ماستي حالسىوقا نا

 .داحتالا وههدهاممنأش ءالعاو مهناطوا ذاقنا ىف مهسفنأ

 مريغو نيبن كب مالا حالس 0 حالسلا اذهف 3



 00 لاعالا لثال ا كّوابا هانا ا“ 0

 لعاولتتو نيرخافم مالا هحو فومويلا اومومت نا <ل قحن

 ماعلا اوهابنا نا ؟2ل قم . كرافنو دع تان تومفلا

 مكداحناب رد ا لعو 3 انتنبأو يلا 2و 0

 ةالتثا يوقو

 ال اراك لاما ىدا ف قاكشت هوي اذهيركذ نا

 . ةيهافرلا نم هيلع مام ىلا اولصوام نيبناكي مالا نا ىنركذت
 عامجاو ةملكلا داحناب الا لالقتسالاو ةيرحلاو ةداعسلاو

 | روم ىو ىن نا: ركذاو . ناطوالا ةم لع بولقلا

 : مدالب ىلع طقاستت ىتلا ةديدشلا ىئاصملاب ًاقداص ًاساسحا

 نيضغابتما نيب فلؤتونيرفانتملانيب ممجم بئاصللا ناررمو

 0000 اوه رطا نمل ومالا ىلإ لوص وال رض ءانبا :ضقتالف

 1 0 ناك اذلون ١ دامالاو فالتت الا الا ةعاعالا

 ' ةايتعالا لعا ىاصو اراك "الامآ سنت تسب وبل و <

 0 اال نويلخلا رض ى نبي داحالاو فالتثالا قتحم

 ا



 ع 0ع د
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 كالا ا لا نصا نارك
 00 كك و ملقلا كسسما هيلا تداع دق

 ىيلوي 4 مىي -
 راكذب نم كل ابو مويلا اذهأب دوبشم موب نم كلأب

 تضم ةنسن رشعوةثامدنم كلثم ىفزأ . راكذتلا اذه اب ديحم

 ثردملا ملاعلا يفىدونوةددجةما راونا قاف الا يف تقرسشا

 لامني اع الا و هن رحال ديشو فاضت الاد لدعلا ءىدابع

 .ناسن الا: سمت نم هوم ناين الاانا 0

 ريلا ةشر نم أهرب رحتب تدذابو ار اتا اك صاب 10

 مون مظعا ةءرحلا خيران ىف مويلا اذه ناك كلذإف ىزيلكت الا

 راكذت فرشا ناسنالا خيران يف راكذتلا اذه ناكو

 مويلا اومفر نا ؟ل قح نييناكيصالا رشعم هنا

 للا مويلا اذه ىركذ اويحنو دايعالا اوميقثو مسالا



 3 ون يف ءاظعلا كنا اراةكل خرا ق 0 مهميطخ و

 ادا ْق مبلم ناك اعرو ًادتا م اًودتا 5 مدالإ

 ) لماك قطصم » هقداص ام زوقلاو حاجن نم فداصي

 هرانلا لك ةنمضتم ءارقلل مويلا اهمدقن يتلا 1 هلامعا ةحئاذ

 لوالا ىسايسلا هماع ىف ةينطولا

 حورشلا نمجلاعلادثا رجهتبتك ام داربا نع انزرتحا دقو

 | ءانتكااو ليوطتلا فوخ 000 هثداحاو هناناتك لع

 ميظعو هتينطو قداص ىلع اعطاس اناهربو اقداص اليلد اهدحو
 ٠ همادقأ

 ةيرصلا ةماللزوكتنا ةعومجلا هذه عمجب تد راظتو

 يذ لكك اثعابوتابثلاو مادقالا و صالخالاو قدصلا لائم

 يذلا ليبسلا كلذ عابتا ىلع ىوق نانجو فيرش ساسحا

 ءالّقعلا لك هب 1

 ادويسم د ) ١ مى< ةنس وام 4 ق رضم



 هلا عمطيسبلا ىركسعلا ةجرد ىلا لو او هير نماطال

 ىلع ةجوسنملا ةيزيلكد الا ديلاقتلاب المت فراسعملاو مولعلا

 اديهددحلاو ةحص اولاق «"“ نقورطشلاو ا (( ةفارخ لانو

 ىنطولا اذه ققلأ اهف . درب ال ىذلا ءالبلاو مّربملا ءاضَقلا وه

 ندحب ةيؤاسق رفلا ةفللاب ةنردلكسالا ةيللغ ةيظاولاب ةداكلا

 انعو اهلسكاو ايلجاو هايج لعبا ءازاالا قاما شراك

 لاحلا اذه ىلع اوثيلب 5 3 الو لجمللاو 5-5 نم 0

 فر دكلا 7 نم ةرد 0 مهعييأ رش ف ىر ناك نا

 نراطرش ةقداصلا ةينطولاو مادقالا نأ كانا 7

 ةيعانسلا تانؤعضلا ا ذأ نييرصملل نام

 مهاطوأ اوذقنا نيذلا لاجرلا لو لبق نم امهم مواق اك ظ

 ةبرخلا 6 و مي 00 قى اوراخ داضتم الاوذت نم

 ه.نودتف الاثمو ,المج ار 1 بامعالل 0 ةتفللا ىركذلا

 مه.نطول نولمؤي نوقداصلا نورصل ناك !ذا عدب الو



 ا

 005 ةثلواسو هن ءادتقالاب ىنطو لك هئفاكي نا ينبني ىذلا

 هيلا ىدتم ميقتسم طارص وه 7موعلا جيم ا ادهامو .صوعلا

 فطاوملا لاعتشاو مادقالا ةيزم هيف تعمتجا نم لك

 حنم قم نيتليلملا نيتفصلا نيتاه ناف ةقداصلا ةيئنط ولا

 ىهتنم ةردس ىلا ةاتلص 3 هق اق رووح قفوتلا نانتالا

 0 ولا لك هلاثرخسو ةينسلا دصاقملاو ةد وما كفاناغلا

 عناوملا مفرد تايقعلا ديهعو باعصلا ليلدتل

 رفوالا ظحلا هل توكي نا مهشلا انينطول حيتأ دقو

 "حبك وتانوعصلا للذ دق هارث كلذلو امهم حيجرلا طسقلاو

 امل هنا فيك رظنأ . ريبدتلا نسحو دشرلا نانعب حاملا اهنم

 )01 نا ةلك البلل نلغأو انؤرؤأ ق ةسفتلا ةبطخن ولأ
 0+ مو ةداشح الخلا ناك" ةيرلعاو ءالخلا ريغ ىرصملل

 داوسو ممريمْص ءوس رع فشن ارابخا هنع انه نوعيدي

 000 اذا طم ىلا ةيدوع ةلا خا للا _نوهديو مولق

 000 5 هلو ظلال نك اودقكاو اكشخ قس ال ذاغ
 رات الا كم مكتو 5 نطولا نا د عام عوضوم ا



 ناك دقو . ةييوروالا ةيندملاو ماعلا مالسلا ىلع راطخالا نم

 تاباتك عوضوم هيبنتلاو ظاقيالاو ضيرحتلاو ثحلا اذه

 ةناسلاولاجورزاك أ نم ممم لع اهاتلا ةس طل

 تارايعب رصم ىفةرضاملالاوحالا حرش ةنمضتم انوروأ ىف

 ناسحتسالاب تزافدقو الا ةبطخ قاب لو. هغلاب حجحو ةحن رص

 ةمهملا دئارإلا لوانتت تناك اذلو نيرضاملا نم ماعلا

 قلعتو حورشلاب امعفشنو اهنارذش 3 ةيمومسلا تصل

 ايسورلاو است رف يف ماع ير دوجو لع تلد قلاءار الا اي

 رطقلا اذه نع ءالملا ةرورضل محلا ىلا مهذب اهريغو

 دف اسم تالق مده تصل 2 ىراتلا را

 لؤمألا لن ىلا لوصول اهنيهان مريمض ثفريعاو 00١

 ىلع فتوتي لالا اذه نانانعم م زل ةربصلا ةلكسلا لكك 5

 اهداحتساو ةيووو الا لودلا ىلا لسوتلا وذو 00

 ١ ةلامدع

 وأ ةرادم هب ريشت ال نازتعا قروي

 كلذوه امنا ةءوقلا ةيركفلا ةكرحلا هذهل دجوملا ناب ةراوم



 00 ارث قف ةساراللا ةفاح ةللللا تامولعلا نم ايف
 000 ةاكك ةيقو هك ارذا ةوقو لطفا ةفطأنلا ةدابشلا

 هداهم هل توفرت هنازقاو هدئاسا ةفاك ناك دقو ::ةمق

 نايبلا ةوقو ناسالا ةقالط نم بهو او ةلماكلا توعنلا

 هل رخسو لوقلا هل للذ ةباطخلاا ربنم قرا اذا يذلا هاو

 ىتح قايسلا درطم نئارقلا قفتم مالكلا هعباتو باطخلا

 . ةدراشلا ءاوهالا دريو ةرفانلا بولقلا هيلا ليمتسا

 ةعطانلاتاداهشلا نم هذ ىف اع هتعاطتسا ىف ناك دقلو

 اهل هلهؤت ةنبم لوازي وأ ةموكسلا باوأ جاي نا هل ضف

 0 انمةنارتأ امطساو-قافو ام ضخ ىلا ةلالطلا اناا

 ا” لع لاو اناث ةصاطا ةمفتلا قاط هكر و: تءذملا

 اممم .كلذ هفاكو لو ةيئطولا ةمدملا ذم لع اهمحضت: نا

 اذ ل لآ فاسو هناوجلو هلهاو هذال وذاع اذلو كفاك

 محلا ضاهنتساو نطولا اذه قوّدخ نع دوذلل ةيوروالا

 ن٠ ةيوروالا ةشايس'اا لاجر ظاَقا وةن رمصملا ةلكسا ىلا ةرئافلا

 ىزااكنالا لالتحالا هبلجمانىلا مراظنا تفلواهنع ملف غن ةنس



 بجاولا ىرم امل ىئيدي ام ءاداب ءالولاو صالخالا.دهع

 اذا وكت ءافك يومطلا ليس فاك دفيع سا نا

 ضم قاةنظو ذل نأ ماوعدب رطاوخلل اجزم ان قاف لإ

 رايلادلولاو نونحلا ماالا نيب ةنيتملا ةلصلاةلزعم نمو امملزتتت

 ةيرصلا عتنيصدمم | 52 ىلا فافختسالا مهحوطو

 اورعوا لاوولا ندايم:يفيسلا تاس نسور ا

 ان اودعو مهنم ةحت مهسفن ال كلذ لك

 ماود نم ةءرصملا ةمالاب ديدشلا سأيلا موي داك دقو

 يتحليواقالا كلت قيدصتلر وءشز ود جردتلا لالا امم

 ىطصم » رويغلا مهشلاو قداصلا يرمدملا كالذ اهل هللا ضيق

 ةمدقعهروبلظ تفخأو قاف الا ىف هتيص راط ىذلا « لماك

 تاوصالا كات ةثيدحلا ةضملا( ءاول ) ١لماحةبرصملا ةيدشلا

 .مماسملا رتس اهنود لدسأو ناذ الا اهنم تلفجأ يتلا ةمعزملا ,
 نييرربعملا نضالدإ قدص انطانااهر د ونيس

 ةصاخلا ةعفتملل ارح سكعلا دب وي نم ىلع ةيضاق ةبرضو رصمل

 ا ل ماض د 1 مه حج 1 هوم . نه أ ان ا



 « اذه لثم رخآا ددع عبطا ىنرطضتس لابقالا رداوب نا

 15 ناكو: نيس تسبام ادق ةعرمجلا نأ ةةقلا ىو

 ١؟ه.وحن موحرللا امنم مر ةخسأ ىلا ةيدع ب عبط ام

 أممذج

 ّْ مجرتلا عيجشل باعلا نمايس لاف الا اذنه ناك دقو

 ا لوقا اه ريظن ةنماك هيج ةهالا ىذا 1 اناهربو

 ةقداصلا ةءرملاو

 ةرضح ةعومجلا هذه اهب جون ىتلا ةمدقملا تناك الو

 ةينطولا لامعالا نم يه دوعسم ىدنفا دمح غيلبلا بتاكلا

 الع العا الاعب هلضب اذا رتعا انه هتك نا انيأر ةروكشملا

 : ابصن ادهو ىنطولل ىنطولا ةبحو ىددنحلا نماضتلا

 لذا غا فق 1 كنف ءادعالا اهءانبأ ا روم 5007

 و دا تدل لا هويام | 5 ريس ادم لواتجالا

 ا ايديرالا دال مابا نا نم دحلو رام نمي



 د "خه د

 لقالا ىلع اربش كانه حاتر ال ىلاخ ةبزع يلا رفسلا ىلع تلوع
 ماعقدم لمع لع لمتشل ةعومج نيمويلأن: ده ىف ردا

 دوعسم ىدنفا دم ميلا قيدصلا ةرضح اهتمدقم اكنا دقو

 امعبط مث ىتم ةخسن كل لسراسو سيفنم ةددرج بحاص
 شيلا ةمدخكرتتو سرق وفع كلانيس نا لمّؤا ىتا

 كلدك واو ..ةنامء ال ةيزلكتا ةقرف حبصا ىذلا ىرصملا

 00 ىرضلا نلولل ةابح هلا ف داتا

 «لماكقطصم 2 4١+ةنس ليراا اب ةعججلا

0 

 ماع يف ماع ىف مجرتملا لامعا ةعومج كلذ ده تربلظ

 رصم » امونع دقو ١1855 ةنس وام ٠١ يف تاعوبطلا

 دعب موحرملا نم باطخ ىنءاج دقو « يزياكت الا لالتحالاو

 : هنف لاق اهروبظ

 تاعجو ريغصلا رفسلا اذه ربظام.ماع ىف لمت كيلا »

 وع لال ماركسلا انوتطاوم هيلع لبقا يح اشرق ؛ هن

 تاز دكا | قل اولا حا هنم تعبط ادق 0
 ََط

 تت مت



 ا

 ًادبلا اذهب هبطخ مت نا ( لماكق طصم) داتعا دقو

 نييرصملا نينطولا اديم وهيذلا رطاوخلل نئمطلا فيرشلا

 « انفويضل عك ادا َْى راو 7

 بيطخلال هن ةئيدم يهام اهريرح 2 ر 1 رسوم ناو

 كر رحم ا 31 رض و 1 و 0 هع ولمملا هتعاحشل ررطا

 رد اوارجا ايف ل 1 دولا مالارئاسك

 هلا 1.1. يسعاب رسما اوكح نأ
 د

 كدكو رصف ىلا داع باطما اده موحرملا يتلا نا كعب

 : هصنام هنف ءاج اباطخ ىلا

 هبواسا رفلا هغللاب اباطخ ىراخلا 0 انت ف تبمملا 0(

 ىلع هللا تدبشاو هيف كنتركذ ةيردنكسالاب اينزيز مسرع

 0 ةطاس وا ةرئابلا ةوق اهزعز ال ىلا قينطو

 اش ةعفرب الا 0 0 نع اعافد اهقيرط ىف ةرئاس

 ا” ه طاطحاب زيزعلا خالا اما رعشا ىلا



 ه1" + ...: اء ون فك دم.“ رك جيتس جت ل ع ٠ عا

 كمت ع 4 دج دادس فال

 قوي درع هاد مقم»

0 

 انتلكسم نع مفادير صم هل نعهءافدب هنإو اصوصخ سوفنلا

 ناو'ةدحاو ةلئشمالا اتسل زر صمف اسنارف ةلكسمو رشم

 ظ 50 ةيرصلاةيويدملا اصعب هل ماصقتتا ال اطابترا ةطبت صان اصم
 انذوقت لع ايفا ءاضق ئضمت روم املالتحاب أرتلكنا فراو

 0 > :.:نيملا ىداؤنف اما

 ثيح رسحعم ْق نالا 0 لماك ينطصم )و

 ءانبا ةلاهسال سيل  نينيظع زوفو حاجنب لمعيو  لمعب
 ءالزنلا ةلاهسال لب: ةصرف لك ىف هن نولفتحم نيذلا هنطو

 زيلكن الادنر نيذلا ءالزنلا كقغاوأ . هدالب لك نيبورؤالا

 ءالزنلل كو وي : موعزأا نييرضلا بصعد مهاهرأ

 يللا اك! ومدن مءادعا نا نو.لعت منا » ةانعم ام اميمج

 3 اوحمسوأ دوالاوز ءاخسلاب تكوو لك يف مولباق نيذلا

 ف يصاوناكط الا وب ةتكسلا ةسخشلا < ارا

 5 وددب_نيذلا زيلكت الا ف مكءادعا نكلو نين رثمءاينغا مهن

 )» اعيجج اننودده- و |



 د دصق ايوروال رفاسو هله ًادتاف نرغاض بئاصملا

 دئارا ابلكش ريغتواهبلقت يلا قئاّمْلا هذه.رصم نع قئاقملا

 ممترا دالب لوأ اسنرك دداب كناكو د ةيرلكم الا تاك رشلاو:

 امف كلا ىلإ ةيدللا تو ول وط قولو اهءاجتاف هتوص امف

 مفادواماتاناسحتسا 0 !ان ةلملح ةيمانس ةيرطخ ءايفوا ءاقدصا

 امهب مفاذ ىتلا ةغالبلاو ةحاصفلا سفن كرا كلك

 زؤلؤط ْ رم 2 0

 ىلا ةجدبلا ةليلطلا ةتطخ ةفاك انه 00 رك
 ىتلا ةيلاعلا ةقئافلا هناياتكو ةيفا رمل ةيعج + ةعاق ىف اهبطخ

 ا للا ردح قاصررخ تارا قاهر وامتكا
 ةقيقملاب ىدانلا هماقل الا ( مدا مأدم ) ايف تحسفا ىتلا

 ْ ْ ةلادعلاو

 نوتسدالغ رئاسملا لمح ىذلا وه هنآ كلدك“ سابا 0

 زيلكن الإ | ودادح هعاس ) ل َ ريب ياَوَح ف فاز دعالا لع

 ( نينس ا دا ١١ ليتلا ئذاو“ نع

 ى هداتتعا تبئاو ( لماك قطصم) ءادن ممس دقلو



 ا

 مهسفن | نم ناك اذا الا مولع عافدلا دحأا ميطتسي

 زولوط ةنيدع قوَقملا ةيلك يف ( لماكطصم) لبق دقلو

 ةيرصلا !سرادما قد ةيساودلا ىو الا نينللا "ىف ناك

 سناسللا ةدابشزولوط ةيلكن ملان وارهاب احاجت اهنف حجنو

 ماما ةعفارملل دعتساو امف ايما لبقو رصمل داعو 0 زوف

 نينسلا نم ةنس ىف ىزللكن الا لالتحالا ن 5007

 سعتلا 65 مأع ىف الاد نيج دك لو 2 ديشا

 هدالب رن ىم ايظع الامتا(ليماك نططم) و ا ١
 ةحاقولاب نالكت الا هلَماَس ىذلا"ه زيمأ ةلاخ م تناسق هر
 نودعبب نيذلا هسنجو هنطو ءانبا ةلاح: نم تاعفتا . ةءاندلاو

 2 مولع نعطيو 6ص لك ذوبسيو ةيمومعلا فل هاظولا

 نرخ ينم 3 1

 لكل حور تحيد و بالا تطال اذه رس تطل

 ىذلا حيحضلا داقتعالا اذه نامي متاق لوأ ناكو ماقو كلذ
 أجاب قيل الهنا وهو نورصلا نم نيتك دلع احس نا

 هادف ىلا اورظنيو نيراص هلدملا 57 لع اوم نا روم



 دل "واد

 ع
 .٠ ٠ َح 3 7 -

 قلاو اصوصخ روم قوامومج ةنامعلا ةلودلا دالب 1 تابكن

  25تحبصاف نانالا قوّمح ةفرعم ىبوروالا مياعتلا

 ا قوقحلا هذه ىلع ةظفاحلا 1 تا

 ها دالا هن قاب ىذلا ىذؤلا ميعزأا فاحجالا ناو

 مويلا تراصف اهلك نيبرصملا قاما دكدحو رم َّق ىقاطيرتلا

 مهسفن | نم اوسحل نيذلا لكو . ينجالا رينلا نم ص لختلا ةنئما

 0 11 1و اريحا: اكذلاوا ةفايشلاو ةوقلا نم تن

 ا املعزبلكل الا فاما روم لخلد ديحولا هّص رع امظع

 نيبو مهب طايترا ا داليلا لع نوارغم مما نم نوررصلا 3

 دصامملا نع راسا ا رسوم حراخو 1 موصعبت ىلإ ةمآلا

 © | | ضعب اهردشنت ىلا ةيداكلا راخ الا دينفتو ةيزيلكت الا

 اره ىف ايمو ريصم ف ىدنعلا اليخ ارتلكتا هينست اني

 ةودللا

 عا وعفادب نا ةسانسلا -نالجشملا ضع دهتجا دفاو

 ْ ايإ 1 انج أورقف نييرصلا نكللو أابوروا ماما سوم 2



 ىفالفاس كاظف ةيراهتسالا ةلسلا هدير تيك

 لاجرو لاجرلا ءاظع خيراون رشنل اهرهما نم صصخلا ا
 ى - هلمعو لماك فطصم » ناو ء تحن نيروبشللا ةسايسلا

 هبروص عضو هيردص دقو « هيبوروالا ةسايسلا لاجر رظن

 سب رعتوهاهوريهاشملا |كعاوأ 00 رب لعفتام ( ىشنال تلا )

 : هتتكام

 . دئارملا تنتقا يذلا باشلا بيطحلا اذه ةروص نأ »

 دنا ةيثلعولا ةيطعت” رانا .ءاشلاة لذته لول 00

 ةبلا وعدي اك راظنالا تلتو انه هنت نأ ةريدطا لارا
 ىلا ةجاح ىف انحبصا اننا: نع الضف تاجإلاو ةقنهدلا“ ى

 ةيفيتخ ةيمها تخأ ىلا دمدلا ىنايسلا زضتلا كلف فذ

 فزأشلا ميظع حيصأو و هوادعا هيلع اها ىتلا مهلا نع نع مغ ةراا

 ىتلا ةديدجلا ةأشنلا وه اعا رصنعلا اذهو قرشلا ثداوح



 ا هرب

 حاجنلا هجو ىف اهماونا نآلا تدس ضرال رصم ناو
 نع ةديعب تحبصاو امريدم تاريدبت اهايح تنزتتساو

 ىدذلاف . ىتاطيربلا عشملاب ةسرتفم اهنب سفنل ةموم الا نانح
 اهدنع ناك ام ىلا.دوعتل اهسفنب اهسفن كلمتق دوعن نأ هددرت

 دقو« صيصخ#م الو مصعت الف ».ةعساولا ةفايضلا ديلاقت نم

 نييبروالا مالا اوتيمينا اوعيطتسي ن نامل نوير كال

 نويبورو الا ماما هذان |نمزوديفتسيس هاا وو

 7 بوعشلا ممال رصمو ارتلكنا نيب لازن كانه سف

 ا نيب عازب لب هيف لخادتت نا
 ٠ لجأ نم ابلك انوروأو

 راحبلا ةيرح يه هتيرح امنا زكرمو ميما وكلا ةورل يو نق

 ٍ امرأ رودرا ليسو :اابناع نمو ةطخلا ىه كالت

 1 ازرع ل ملا قدا حل

 | ةرادال انك مبصا هلا بزملا كلذاه .تبثا دقو
 اة هتمن وكت ام لع أعلا نمطةنأ ةيرابم نمو هسفنب هسفن

 100 كل ما الا ل ا هق دع هب تدكأ امنا و هاب

 6 هلوش ام لعئفيس هنأ عيمجا 0ك ات



8 - 

 عم م وو قاتلا لع نيرداقلا لمعلل نيجضانلا

 اوعقوا ىتلا ةريملا نا فرعيو . نييناطيربلا نييسايسلا

 ٌةدش نم اهدنع هودّتحا قذلا ىوالاو ارتاكنا اهف

 مهل اهدابطضا

 موش نا ايقيمح ايزح اوحيصيل مهصعنب كلذ عم ناكو
 مهمع ةيايتلاب ءىثني نال ةءانك وذ سطخ لجر مه

 نع نونيعتسيو اهماع لورحي ريس هطخ مم ماتلا ىضرااو

 لخرلا اودكل دقلو ابك مدير راضنالا نا

 مف ةطخخا اماو لماك نطصم ي ءاحل ويف لخبرلا اما 5 ظ

 ةشانلا ةين "هلا |"ةراسصلا لعابل 0 ىلا هتبطخ ىف ابحرش قتلا

 :يهو مهْضارغاعم ايرجنييرصملا نع زيلكت الا هعيشيام لكسل

 « اف ويضل امرت انت قاأ 1

 قاما ةضالخ هاقلا ةيطملا هده ءاع نسال

 ديرت رصم نأ وهو دحاو ركف ابلدجم نم هل رهظي نييرصملا

 عم ديفملا نواعتلا ىلا دوعتل زياكنالا ةقبر نم صلختت نأ
 !١ ابوروا بوعش عيج

 "مو ١



0 

 الا لشو رس نم اش ن ودعا تاجاجتحا
 ريغ عقا ولا ىف ردان كلذو مدصاقم نم ءىث نع ةضايلا

 نونكسشو قس لك ص دوبلغتيس لايتحالاو ريصلا 8 م |

 لوحتتال اهماف ممل ىرصملا بعشلا ةضراعم ادع ءىث لك

 دا قاع رك نا نوعيطتسإ ال م كلذلو . ريغتت الو

 مهلالتحا نب راعشتساو كلذ روعش مدنعو نيبصاغ ةفصب

 عم اعب اد مازن الأ ١ ال

 00 2 ءامال 1 ناس رق تكشا اهو

 اذا ةيمهالا نم ميظع ناكم ءافلح اهلا نا ةقيقملاو ةيرصملا

 اوهنت نيذلا نوينطولا م كئلوأو مهم ديفتست نا تفرع

 الذ ٠ رافت الام نول ودي نيض راعم .ةدصن "ال اى هاتوا اك دح

 اك روب مهعم نقلاخ نيدحتمانموصخلا ءادلا موصخ ةفاعإ

 رح نع اهدعناو تادافالا <حاب داشاتتناو عاهد ود

 0 تالكتملا
 دولا ناهيلا نم ةخم روبل 3 ةمدقل ىف تو

 نيملعتلا ابعاوناب راكحفالا ميم نيلباتلا ايوروا ابدأ



 كئاوأ نم جاجتحالاب توص عافترا مدعو اهنع نيب ا

 نفراطملا نسبا
 ل لدا ل رع او ا 2

 هسفنب اهريدب ىتلا ةرادالا نع سمورك دروللا ريراقت نم

 ٠ ةيزيلكت الا دئارملا ابحنع تناك ىتلا ةينبضرملا ثادابشلاو

 نوفل ايف ءىر .ناك ىلا ةيدتباب ةيبصلا جافدا اد

 مييفنييرصملا بدي نم هيلا اواصوت امب مهسقتا:ثويناطيربلا ٠
 ميياع تضمو ةليمثلا مراغملا ترورصملا لم دقو ظ

 كلذناك 0 امو مبلغ :غ نم اوبيذت ّىح ةليوطلا نول

 0 أ مواعب ١ ىذلا ةبسشلا عافدلا نم ما هقافلاةدش نم هنتلا

 نرم رصم نا وه هيف بير ال يذلا نا ريغ ةيرألا عغولب

 يذلا ديدشلا ملظلا ىلع ةحتحم ن الا ةضهأن اه.ونج ىلا اهلامث

 ىه ةرضاحلا ةعاسلا يف ةيعامجالا ةضبنلا هذهو هقحتست مل

 ركل نطل نويئاطيرلا نوتظولا هربح اه كلك

 .فوملاا ىلا يعادلاو
 | مث

 ديمنو ماعم صضعب ةيدروألا ةساينلا ل د5رلد دقو



 كح 1

 بطكلا لك دعب رصم ىف امقلي ىتلا هبطخو هل بدتتا ىذلا

 ىف امهم لباقي نيدللا مركتلاو ةوافملاو سراب يف اهاَملا ىتلا

 يمل هنطو ءانبا ىدل هل ىذلا قيقحلا ريثأتلاو نئادملا لك
 . لقا تسي ذا ةيمودملا ةيقربلا لئاسرلا يف ركذت 00
 اراك تلا ابسانلع دوم ىلا ىرخالا تداولا 1 مديغا
 فارسا درع قارات

 وكت نا يبني رصم ةلثشم نا نودمتعن نذل نا لع

 : ا نودجلام مامهالا انلغشي ىتلاةيجراملا لثاسملا لك ةمدقم ىف

 00 ةمالا ىف ةيرط لعا نم لئالد اهايدروا لا زومالا ىف

 00 اذ نام نود ليعتلل ف رظنلا نرسم ىلا نأ 6

 لولا ردا منا

 ا الرسم فاه رع طرت نأ | رقكتا تعالت دقو
 ىلا تاصوت رطتلا اهدونج هيف تلتحا ىنلا ىنالا مولا ذنم
 )داو ابلغ ١ رم ةدوصتلا ةناثلا ف ابلك :ايوزوأ ةعيدخ

 7 ةءولمملا اهتافالبوهتلتخلا اهتاعاشا تناكو املالتحا نم ةافتبما
 1 ءاضغا ا ةقرتلا ايلثاسرو ضارعالاب



 ها

 :. تالق اهمأذ سديقلا ةديرج ادعام اهدافك 4 رخلا

 يف امنع قليلا نك رض ماباطير لتكفا لبق هنا »

 طيملا وك ضالا لغاز سالك نكي لو ام>اوت

 اهانلذب كلا تادررحملا لصف وكلو رجس و0

 ديا 1 رولا ةلك فيجا يملا ميلعتو ةيقرت يف

 .ءالجلا ايلاطاسمحتم مبيف بطخم باش مهني نم ماقو مهن

 زدلكت الا نا نوبطخيس نم هريغو باشلا أدهل لوشن نو

 ال ىذلا.لماك ىطصم لاثما اهيف رثكيام دنع رصم نوكرتب

 0 هربغ دجو

 من 1 اطل تاس يورو 1 ا

 تلاق. دقو «لاينولوك كيتيلوال » ةديرج نع اهنارمذ

 ىدىرنهو يملا ريهشلا ىننرفلا بتاكتلا ملعب ةديرجلا هذه

 : هبي رعت آم تسنج
 صخام عانتدي رج نم ددعلا اذه يف انٌوارق علطيس د

 ةيردةكسالا يف لماك نطصم اهاقلا ةبطخ

 سال ف ىطولا انس الط يرعب ىلا هلل



 هد ق9

 هدأ عا نودي رد طل وفا كره اذإو تاكتإلل

 «:..... دئارلا كيتاه ىق املع اوملطي

 ةداهشلاهذه لثمتزاغزايشدج الا ةددرج نم انيسحو

 ! كلذ نم رثك | اهم رظنتي نكي مل هنال ةءان نكت ل ناو

 حبقاهيلا تهجو اهمأق ىرخالا ةيلالتحالا دئارملا اما

 00 ا انهو راسا كاس ا: ىف اح ابد اعذ تالا

 0002 اك واو :ايسداوو ترك اانا الا الا تنذاال

 1 2 رطا فارق كنار طاوهت>دمل رو داو ءاردزالا ن ومن ديلا

1 

 0 ا

 ( تيبوروالا دئارجلا )
 طلو

 ريث ات 0 ايوروا ىلا 3 تاك كلا

 ا ةيسن رفلا دئارحلا تلباقف امثاملا 2ع ظلت هده

 اغأ 5 م ,ريماالا و 0 58 ةذاك لاو ةيواسلاو

 اعدل تا ها :افةيزللكت ا هالوك !ذغام حايل 0 كب رع



 1 ظ

 :(ماتحلا ىف تلاق ةبطخللا صن ةديرجلاهذهتدروا نا دعبو )

 ماتلا هلادتعاو ًاريثك هل قفص لئاك قطضم نا »

 ها . « هرخآل هلوا نم هباطخ اوعمسي نأ ةموص

 كاهل تام اك ىلا تزاغزايشدجالا ةددرج تلاقو

 : دحأولا فرملاب.ةنبارعت"ام لالتحالا

 اينززورتاتى اهالأ ىتلا ةيطخلا سمالاب ربضج دقو

 كش الو ءاج مظعالا مسقلاو ديدع ددع ( لماك ي قطصم )

 حمس م

 يذلاو أباش 0 ريطخلا لحزرلا اذه عامسو ا 2 : 1

 تي ديبالا سمسا بنتو نطور 0 1
 نمو ,اماك قطصم ةياطخ أم 2 نقل و ةرملا ىهو

 ادج ةمظع ةلوبس ملكت بيطخلا اذه نا لوقت نا لدعلا

 ىاطيل وا ءامهب رش ب ل نمهمالك ىف فدو

 06 نم اما . بيطخ خيش نوكس .٠ - اولألا “ىف نم ةنبصلا

 انتعاطتسا مدعل فسأتنف لماك ىطصم اهلع ىتا تلا راكفالا :

 دقلف اهطخ هوك ليشورس هلع انتانمك اياك هلع
 هيداعملا دئارحلل كظاوم»ىراق هنا لع ةتاظخ تنهرا

, 



 اد مهو د

 , ءأر 1 رآ د حرس هضر راعم نودنو كد 00 أوعمس دقو

 ناكواةحا رصو ةزانم لك ةهج نم ماكت ناك ىذلا تيط م

 مماساسحا حرج نع ل ةماوصخ عاتق ا نع تح

 ةقيفج ردا لماك قطصم هلمسي ىذلا داهملا اذه ناو

 يبنجاناسنا, فضنو ةعاس ٠ قوف ملكتي ناهنكما دّقلف .

 ىلإ ال اان 1 1 لاتسا كودنو هيعماس لع 000 هنع

 ١ ” طبعي اعز , و اهلا عت أ

 ظ 0 كد اك ا ل مس

 ظ مومو ص نب رهاج اموصخ ىسفنإ تعمس دفلو . ناش هأ

 ' نا اك هلّصفن .نوفر عا لماك ىنطصم ءا ءا 0

 ,و ر ىه ' لماك ىنطصم اهحئو تلا ةيرظنلا ناو

 ةان ة هبرظنلا 57 دجوأ ا 00 ا .ريصا ن 1 ءالخلا

 ّ نمد الل كلذ : هناداتنعأ 5 ةوذب نا لوقت لب .ةديدج اراب

 ااا ل هدد ع عاد مرا هب فارتعالا

 هراصناو حارشنالاو حايترالا ىلع 4
 1 051 ها ةليل اوناك

 6 ىيرصاخلا



 ال ةينطولا ةركف نا هلوقب مهف نظلا ضعبلا ءىطخم نيذلا

 هأ )»ع ا لاَ : ال اها ناو مهمدب اهل دوحو

 .( مروشرلا ) ةديرج هتلق ام اذهو

 ىتلا ةبطخلاب لافتحالا ليصفت لع تال لالا

 بيطخلا نا امبو . يباسا ةعضب ذنم « لماك طصم » اهاقلا

 ةقالط و هترابم ةوق نمالا ًاشهدنم نك مةيب رعلاب ملك ناك
 نييرصملا ىلع مالكلا ريثات فوشن لكب تدهاشو هناسل

 عددمل ةبسنلا, ةّميْض ةعاق ىف ةليللا كلت نيمحدزم | وناك نيذلا

 هيواسار فل لاب باشل ١| بيطاللا ملكت دّتف ةرلا هذه امأ

 ىو ضاخلاب احسف ناك ىذلا اننيزز ورانت هتطلل راتخلاو

 تاديسلا ضعب هنيبو اهظع ناك نب رضاحلا ددعو

 ءأ رالل عراصتت اب نب رهاجا راصن الا نم نيرضاملا ف غاو

 ضعب و زيكو ابن لك ايانع نب
 نحو ؛ م داقتعا ىف بيطخلا مم كر دش ال.ناك نيارضالل

 ا

 دودو اى

 امدح نمد زلكتالا لاجر نما 4 2 ,رضاخلا نيب اني 1 ١

 ارتاكتا



 مال نع هعافد ىف اًمئاد ظفاح فادجالا س ةيفان قلك ام

 دقو ةماتلا ةحارصلا ىلع ةنيلبلا.هتبطخ ىف اهلالّمتساب هتبلاطمو

 ةيزياكت الا ةمالا نعمل اكن امدنع مارتحالاوبدالا ة هيام ربظا

 ااا قا نسال لاجرلا "نع

 نسحا ُف 03 قطصم اهربظا ىلا انا لاو

 ةنوعع مدقتلا قرط يف ة راس مدا يري نأ ل وب كلذ

 رسوم ءأ ان .نييبوروالا ةدعاسمو لودلا

 ١ لقملاو 4 نطولاو فر عا 0 كك كان يتلا هدهو

 | تاقاطب انل,اواسرانيذلا لكصبتت ناالا انتكمالو ةبكسملاو

 )ا ةحارصلا تانايحا اولعم .نا ابق انتوركشي تازانز

 لس اهدحو ئهف ءيانباسحا نيطللا تازابغ يف ثري

 ' نينطولل ةيقيقلالام الا قيّمحتب لجمتو ةيمها ةيرصللا ةلكسلل
 ىتلاو ةحاصف لعب ( لماك نطصم )امنع برعي ىتلا نييرصللا

 7 قفص ىلا ةبطخلا كالت ةليلملا هتبطخ ىف نينثالا مون ابحضوا

 3 ناد رصلا نايومش لموت أم لع ىلاو ىح لكبو ةوق لكب اهل



 - /- ا

 ءالللا نوبلطيو اهديب اهليقتسمو اهلاوحاىلع ةضباقو ةرح ظ
 1 ةيلودلا رام رس

 تامزلغو قتضتلا ة متخا ءراملا دس

 نو>رشن ةباطالا ةعاق نم نورضاملا رخو نايس

 . ناسحتسالا نم بورض ىلع ةبطحلا

 ىف ةينطولا »ناونع تحن اهسفت ةددرجلا هذه يفءاجو

 :دخاولا فرحلاب هس رعت ام « رضع

 نيخلا ةيلسولا طا نا نعم اتا دو كا
 فرع نآل ءادعبس نحو رطم ف لاهالا عر

 ةديدع(رك ادنإ تافاط انملسا نسال سا لالا ا
 مدالب ىف تامرطلا مفرا نم نودع. نيبرصم نمح

 اهانصصخمتلا ءانالاو حدملاةلاقم ىلع اننوركشي عيمجا و

 لياَقُف ..رويغلا باشلائرضلا ىطولا لماك قطضم باطن |

 انلمح يذلا ببسلا نيديدعلا تارفالا ءالؤمل حضو مركش :

 باشلا بيطملا حدم لع

 عم بيطخلا اذهنأ ءانثال ةبجوملا رومالا نم دجئاتنا .



 000000 م 3 ع ةهاننلا 0

 راثأ 0 دمبو ةيبرغلا ةيندملا ةعبلط منيذلاو هنطو ءابحا

 رهاج هيخأ صخش ىف فاحجالا نم هب قام ىلا حبم

 :عهعافد ىف رمتسنهباو هلمع نع ءمطقن د ب لفك 0
 كك

 0ك ةطالا عيضاوم نيم هدا ا تدل انهو 1 هدالب

 مأتخ ىفتلااق م(بيطا ا ىلع ءا :* لجاو ةرايع نسحاب 0

 تب ىف هءاطخ نم ةريخآلا ة ةرابعلا هدهو :ةليوطلا

 ظ 00 رات هيدش ننعم

 ' لا ران [ىطخ نضمن اطخ ادق ناك ىذلا "ب طللاو

 : 20000 و ةيناث داع ةباطخلا مس نم جرخيل

 ةيدولا تارهاظملا ىلع رص نينطوتسملا نييبوروالا نم مباج
 ىلا ءارالل ممفقا وم ىلعو رصم ةلئثسم وحن اهم اورهاظت ىتلا

 هباطخ ىف ابحرش

 رصمىنيلزانلا نييروالا نا انوروا ملت معن لاق م

 ريصتام دنع |[ نم نونئمطُم ةيرصلا هه نم نون او



 ب معه

 ناكدف هرم نادك تت ةضاملا هيطخت ف هل نك نت

 » دك تامالع لجاوناسحتسا مظعا ةعماس

 ١ رعت أم ىرديسكلادرانل افلا تلاقو

 لماك قطصمباشل || ىر ضل طولا نك م بيلا دعل 2(

 اشزز وراس ٍِف تلد و ءالطلاو ةنرم 2 ل ١١ لعةطخ 1

 ممم مظعالا مجدل ناك نيذلا نوديدعلا 000 عمس دقو ظ

 تيطخلا هن قطن ىذلا غيلبلا , مالكلا ءانتعا لك نييبورالا ن ٠م

 نان ىضرأا تامالعب هيلع ا ولخس

 ةعاجدلمدق ةياطخلا 0 ع نرطملاا رهظ م كديعو

 عمر

 هل وببح ىلع اليلد روهزلا نم ريخك تاقاي هنطر هلم ١

 1 ص مهقفاومو

 روهزلا قرم طسو ىف ملكتي لماك قطصم ناكف

 0 0 بط# ناك ثيح نيحابرلاو



 . ةغيلبلا بيطخلا ةبطخ ةجرت رشني مل ديؤلا نا ىلع

 ولعوامتحابمومست اوبجعا نم اهل ءيراق لكدو. ىح ةقئاشلا

 1 لوتلو اهلا انمم اال ناكول اهني لادتعاو اهراكفا
 نع اضيا ناكناسحتسالا اذه نا مثال ةمول قملا ىف ىثخت

  مديعت نيذلاو لب تاقبطلا نو ةيودتسا لاحر راك

 بيطملا نا ىلع كلذ لك انلدف رطاخلاو هولا ىف ,قح تايبسلا

 ا رات | هذه هنطخم ةمآلا هدانا را

 ءاقدصا نم هيعماس سوفن ىف 7 ام ردقب اهاوس ةبطخ لك

 ئ ايتو 1 اننا اهراهلاو من
 00 رسم ةلكيسم نا لع كروشلا ارثاتا اذه اند دقو

 | ناسسلا نسحو ناهر »لا ةوعب اع نويفاذي نانا الا اهزوض

 ش حارصلا ق لا نأ * ادهو.:.اهراضنا نه ا لك نود

 اناهربلا ىوف نابلا ليج لاقلا حبرص ايما ىتل اذا هناف

 فرخز ىف «تاعدغلاب امهم اريصنه دءب لطابال كرتي مل نانملاو

 | ةهبومتلاب راكف الا ةعادخ ق مهنفت ةدرد تلضو اكو كاقلإ

 اا ةريدتالا طولا اقيطخ ةطخ ازرق نم لك و رؤي وأتلاو



 ص مم

 هلاوقا نم ايس صخلا نا ةلاحملا هده ف ديرب ني

 ديؤملل تناك كلذلو اهقوّمحم فحم امل صيخلت لك نال

 ف ثحيلا ىلا ةدوعلا اندرا ولو اهريفادحت ايه ةوظح ً

 ةيطحلا ميضاومنالةريثك دادعا ىلا كلذ جاتحال اهعيضاوم ظ

 ةقداصو همئاش امادابشتساوةةئافو ةيوقاميهأربو ةلياح اهلك

 ةيلاعو ةفيرش امحابمو
 رم .

 هتبطخ قلي نا اراقت ىنطولاليطحلا سهل ةللانو
 نييبوروالا لايعاو 6-0 لفاح عمج ىلع ةدنجا ةغلب 2 ٠

 راكد لا حم ةفلتلا سانحالا ن ا انتا رهاظلا باب راو

 لع كتب فصلنو ةعاس 0 رضح لظ ثيح مهسقتأ

 000 2و ناسحتش ال1 : اح هنا تازتنس الو هءياطخ 3

 حايتراو جامبأب ىرخاوة رمف لك نب هل نوقفد او :اك نيذلا :

 نم هنايش نم دجو نأ ىرصلا ىنبطولا يسح لب ندئاز

 باسل هلع رئاجلا لالتء>الا نم ىوكشلاب هل وص اعفار مود

 قوفح فرعت ع مالا لك ا نم عم طسو هقومح

 ناوضرلاوناسحتسالا ميظع ممم قالب تابع لضانتو ناطوالا :

 أ

 ع



 : ممدئفا ىلإ تينوص ماهسك اجر هناك تنام .ةليفم

 والا دئلرطلا وروخ هتاوصر نبا هكا: هلئاق

 نوؤشفف هوداحو ةبطخأ هذه ءاقلا را ىلع ريثلا ىف ةيلحلاو

 لاس لك تحب ناكف رصم ةلئسم اهنرئاد درو ناك ىش:

 ةعرسوهتردّتع ميقا بجع يتح ناب حضواو ناسا حصفأب

 هدالبل هبمح قدصو هرطاخ

 املع تماع ىح ةيبرعلاب هللا هده ديلا شنهو

 ! الاثم ءارقال هنم مدقن اريبك اًميلعت ةيلحلا دئارملا

 : ةملام ىف الإ نارقلا تحن ذب وال لاق

 ةهجرب باجعالاو رق رسل ةاغب نسما لوا ا 0

 سردالا لضافلا ةرضح اهاَملا يلا ةقثاشلا ةليلملا ةبطحلا

 كلود اك ىدنفا ىنطصم 0 تيطقا ىنطولاو

 ريغ ززءلاهنطو همدخ لع هسن فقو ىذلا ىرصلا باشا

 ليقارعلاو تاب وءصلا نم هدب رط ىف دجب اع لا



 للا ىدازل كايا اروع يدلل اجا(

 قبح : >ةنعار فلا 0 ه ور ,زعلا د 0

 3 مظع ليلمتو 8-5 ادحدي دش

 دم

 هتنمض ال ةسيفنلا ةبطخلا هذب. ةبطاق نوبرصملا ىجعا

 ىخم دق نكي مل هنال اصوصخو تاني كانا قح عافد نم

 نوعبرا رئثلاب سابع حرم اهاقلا ىتلا ةيبرعلا ةبطمللا ىلع

0 

 لكر صم ىذلا باطملا اذه ءاقلا ىف موحرملل تناك

 نييوروالا فة. ناىلو الا .ناتاغهتغالب فضصو نع غيلب مالك ْ

 لالت> الا ىلع مبقنح غليمو نيينطولا بئاغر ىلع رصحب نينطاقلا
.- 

 ةيسنرفلا ةغللا يهوالا ملاعلاىفةمئاشهببوروا ةغل مدقا يه ةغلب

 مهانذاو نيلتحملل اناهرب باطخكلا اذه مدق هنا ةيناثلا ةياغلاو ٠

 نم تفي ال لظ نم ىنتمل امو شيما يف ىكث دحام نا ىلع ١
 ةيضق نع عافدلا نعاملق هل فقي وا اناسل هل تكسي الو ةمزع

 ةديدع ما ةيضق لب ةدحاو ةمأ ةيضق نكن ' ىلا ايدالب
( 
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 6 رونقا قصت ) سديم احاول 02

 ا برق 0 هال نا داقتعالا لك 0200 ظ

 ا ءاوس ريسنل ثدا 50 ء ا رو

 ) مظع قفص 0 ليهتسم عطسأ م مدعتلا قرط

 ةدئافهتهحو ىذلا ىرادالا ماظنلا اده ن< اضاخ ىمو ٠

 قمح ىذلا ليوطلا ءاتعلا 05 م انحرخو ىضظعلا ايناطررب

 نيقثا واين امثريسلا ديعن انءاضعا تبع داكىذلاو اماعرشع:ةعلزأ

 «ديدشب قيهصت) 0( ١ ملادعو ه5 را 0 - نمو 2 م

 1 رهأإ رصم 0 0 ١ كلذو

 « قيفصت » ! ةيبهذ اافا 9 انل محافل ىزيلكنالا

 زيلكنا امل اهقلخي ىتلاقئاوعلا نمةعانضلا تصاخم َيَمْو

 لعابسقرت ةدئاف دوعتو ةللهالا ةعانصلا قرت مهتاباغل كراش

 « دبدش قيفصت » ريصم فوض 1 و رصم ءان

 تّقمتو مالثسلا ةيلاوتملا ةريثكلا تامزالا بةميذئدنع

 «رتاوتمقيفصت» ةايلا توملا_قعيو ةقثلا كوكشلاو بررلا



 « ديدش قيفصت » ةيرغلا

 : اًدكم ءىدتن : لع نحو نانكو

 كلا أ 0

 ركشلاكلذ كا رك رار ال را

 نمكلملا ةموكح يوحم تقلا دملف . ىردص ىف شدجم ىذا

 يوم هر م عالج 0 مويلاو اهنياعر راظنا ليوط دبع

 ةءزاومال ىرورض ى.ءايسلا ىدوجو تنالودلل هنالءاب
 50 ديدش قيفصت » ... ةيبوروالا

 تاشلا قكاملا رص نسا كد هش

 كاملا وجرا ىناف ىمالا ناك اءبمو عقو 200

 اسنرفومو هوحم لبتججاب ىارتعا نا هل لوقأ ناب 0 نا
 نم قانا ءاث ؛او ىتانب ال هعدوا ىباو مالا ىل 0 يف قبيس

 ى» 0 0 دب دش قرقصت 1 >6... نعدعم 0

 انيدل اسن رف ةبحم يظعلا ىرصملا نط مل ذاق

 هدهنأ هدانا ا 4 اومَدحتُف . اهلك ايوروا ةبحم انا عدوا ا

 امثاد ربتمن اننا اوَتمحت . دب الا ىلا يتبتو ىه ام ةيقاب ةعيدولا



 توفل انه ردو يرسل ةيالل امد رطل ليل لبلاو

 ل يمل ايفا رجع كلاذ نيحاهصلخ نوكت قلاابوروال

 1 مظعا ةبحو دو رابظ اباديج ررظب ليج اب فارتعالا كلذدو

 افعالكوو ابوروا ءانانا ملا مك نيلاط هاو درا

 نم ادلع 0 ابح و نييبوروالل انتحم تراض دعأو ١

 اننطو يع ىديل رصم ديلامم هيف تملس ىذلا كرام م ا

 كل د6 ( ديانع نفه) كلل لع دع اعلا لالا

 همز نيبوروالا ةدهاد نا ىدعلا هلمع ادت ف و نم

 ةدح هر رص لععاو هلك كو هتعفرو كدتلا ىداو مدهتل

 - ب 00

 )»ع ادح ر و دب دش قيمصت 0( ثاريم لجاك نييوروالا

 طاق الخ لقت ةفرقلا تاج الا ءده ناو

 بيلبف سيول ىلا 184 ٠ ماع ريو ٠١ خعرات ىف ىلعدمم هلسرأ
 اسنرف كلم

 اسنرف نكلو اسأ رف نعالا باتكسلا اذه يف ماكيرالو

 تناك يلا ئحح . («( قيفصت را اوروا سود فدو تناك

 هم دما م انك اذاا هيلع دئاع لضفلاوابلك ا, وروا لتاهدحو



- 

 ؟ضيعتست نأ يهيدبلا ابحاص نم ارتلكتا دج نويراجم ءالزت
 لثم ناو . انراجمو اهذوفن لامع ,ه نيذلا مبسفتا اهتانباب

 « د.ددش قيفصت » ل ماله كب ا قكي دنملا

 تاناهضلايوقا نمةنامض ؟ن وربتساعيمج نيبزرصملا ناو

 داعسا ىلع ىضاملا ىف متدعاس متنك اذا كناق انامآ قر ل

 انناف عارتس +الا نسحو فراعملا نم ؟ل اهب ةزيزملا رصم

 0 مدقتل ةيلاملا فقاوعلا تلاز ىتم هلا نم نوقثاو

 ك1 ةكاتملاو ةرامكلاو نوتك]و مولعلا قود انعا

 نوكت اهتفرورصممدقتل مكدعاسمو : لبق امل عتمدخ 1

 «ادج طع قيفصت ) نعاو ظعأ ذئدنع

 طاشنو همه لع او اندال, ةداعسل انلمت يفاناو

 يتب, انؤدبمو مهل اراتخم انطو رسصم ضرا اوربتعا نيذلا 1

 «راوتمد.دشقيفصت» «انفويضلءامرك اندالب ىف رارح راع

 تراص دق لب ا نيبوروالل انتحم تسلو

 يدعت اندالب ريحت موب:نأ م و نيذلاو هيثارو هبحح

 ميلسلا قوذلا . اال ب هذ كتشالا نودي مي ا



 ةيهافرلا و مدقتلا ةنامضك 1 0 ل د تا

 ( ليوط قيفصت )

 ءالملا 0 نسحأ كنا ةداس را او

 ةيح نمو ىلودلا ع ةلادعال قفاوم هر 00 ها

 حاصم ندم نا لحا ةيضاق ا 0 ىرخا

 تراصاذا هن ال ء الخلا قمح نا رسوم 8 نئيلز اننا نويل اورو والا

 ءىطاوش. لع نيب وروالا ةايحن ريصت ريدا كلام ارتلكنا

 هذ : كلل ءالكو انه 5 . هليل رومالا نم نكمل داو

 ةراحتلا ف اهوالكو 3 6 مولعلا يف ةيبو ل

 الكا هيفريصت ىذلا مويلاو 4 مأع نافع از ةعاضلاو

 دال امك هكران ريغ عى لك ىلع اعد 2 سموم ةيحاص

 ىداو معا مامأ ةيندملل ةديحولا ةلكولا اهنا دي دع ىعدبو

 ؟ لدلا

 : وك نييعازز الرب 2 6 كنا ةكاقلا أما |[ وس و

 كلاب منا لب نع عافدلاو يلع ةظفاحلا ا يتاح
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 يف و رح

 ىنردلا عاسنلا اذهىلع نيهاربلا مطسا م وبلا عديعا ماما 9
 1 تاك اانا ةيطسم 0 5 هنأ 0 ليما

 مود يبل ناش تاذ ةيركسع ةوق لك بايغ ةصرف آلا

 2 رصملا احا تناك . اذا نول ا !تارطشا ىأ 000

 ةما ةبراحل اوبهذ نا مماتي ال ادنأ حملا تناك له ةيضعتم

 نوبصعتم اننا نوءدب نيذلا ل 7 امم مالسالاب اكسع د

 ةمالانا كلذك نولوةبام دنع ربظع مهسفن اذو ربظ, نيدلا يف

 ناىف ةمالاز وكن نذا فيك ؛لالتحالاب اهقلعت دادزيةيرصلا
 (ادج مظع قيفصت )!زيلكنالل ة ةبحو ندلا ىف ةيصعتمدحاو

 نيدلا ف نوبصعتم اننا ل وقل نم نيدصعم انئادعال نا

 نيبرضملاو نييبروالا نيب قامشلا رود ءاّملاو ةءالا ةجاهإ)

 ةنيكسلا لع ةظفاح ةمالا نا رصم ظح نسح نم نكلو
 نير 0 1 رع نيود لادتعالا ةمسب ةقراع

 )» قيفصل 0

 اياب صني !انرتاوتم رطسو اورو هاك 1

 ةيرورفلا امامحلم نم ةءطق رسوم انوروا تريتعاف امهضمت



 0 رك ا ل را ل نعد ' مجتحا 1

 شح نا | وتش نا انموصخ عيطتسل له 216ه ىروصت كح

 ةيزالكت الا رك املا سو ناو ةادض 5 2 لزعمالا

 قيفصت»# . الكةداسلا اما الكب انبي نا ىيوع داب رو رح

 )» 1 ديدش

 ا 12 ىف تضفي ريان وم نبدلا كقا را قفل

 .هتلماعم تكسانامز الا نم نمزفينوروالازاك اذا اوثحسلو

 ةيركسعلاةروثال ةسعتلا رك ذلاب موصخلا انرك دينا زئاجلا نم

 لجرلك نكل و ةديدع تفئاصميف اس تناك ىلا هفوؤشلا

 تارهاظملا يف اريك مقيدودحلا زواجنا انعملوتي لداع لقاع

 دقلو . ةيواست رفلا:ةروثلا كلذ. ىلع ليلدلاو ةريبكلا ةيلهالا

 او الا ةلصاح نو تا ارا دالبا لك ق تلمح
 مل اذا انل حضويس را !| ناف كلذ نع ًالضفو . لبعتسلا ىف

 د ١ نك لاجر لامعا تدع :نآنا ل دعا

 ) قديفصن 00 وصخ

 2 ىن دلاانحعاسن لع اناهرب م راتلا َِق ثحبال سهذد اذاملو



 21 ١1 اجلا

 .ءادعالا كئاوأ ءاعدالا اذه فرطت دقلو.انع ةيزيلكنالا

 جين ةمالسنم اورخسو ؟سفنا مث كوشن نآ اودارأ دقلف

 الزم نأ لع قد رتاجع |: تلذ سو, با اجلااو سلا

 !ابف وبص زعأو رصمءاقدصا ا ْ مث لاوقالا هده ؟مامأ ْ

 أ تا ْف 8 ةءاندب كوشي نا نوعيظْتسَك 2

 5 8 مظعأب 2 107 ب تاب ةما 2 هنن الع 7 انكم

 .؛ةيوذكا ىتداوهاما انبصعتب لوقلاناو.ءاخسو مرك مسوأب

 1 هناي و 2 هاتصماو إ ةيصعتم ةيرصلا ةمالا

 فاالا ةيضوصملا اهتفص ةمأ ملاعلا ف تناك اذا هنأ ةداسلا

 نم ريثكتلا ناف .:ةيزضلا ةمالا كشاالو ىع اغا ةعادرإل

 اطالتخا نيطلتخم ىرقلا ىف ةنيكس مظعابزوشيعي نيموروالا

1 

 ضيبلاو خردتلا اعف نماتلا 0 عم ىا نيحالفلا عم اةاح

 نيدلا يف نيتمرحلا روخخلاو ابرلا ىتراجم يف نورجاتي مهنم
 . قئالعلا نسح نم حالفلاعم مهام عم كلذ لك . ىالسالا

220 



 نكي مل ينجا شجن ةلتع رصم نكت ملاذاو ةيقيقح ةيلهأو

 لا تاق ىراللا قوادنص نيادحا: نأ اهنسو كتم لاب لع رطخم
 "افي دو ةلادحلا ىف انآ نلف ادحاو ال ؤلوب لياديتح

 "ادع ف ةي لكن الا ةيللملا درجو اك ديف ن شالا اك

 ىلاهنأر دعت مظعأ ةيلودلا تاماظنلا ىلع نولتحلا ىدعت, نال

 ا ظع قيفصت » نذل

 مهتقثب نودوجي نيذلا نيبلاملا نا فيك كلذ نع الضفو
 ةيرصللا ةيلاملا تناك اذا هنا عم ءالخلا نوفاخم لالتحالا ىلع

 ءالجلا دعب نوكتسف.طقف ارتاكتاب مويلا ةبقارمو ةرادم

 ال هنت ناكل نلت قلي ىذلا ناتاعج اندردا لوي

 « ديدش قيفضت » مظعأ الا اهلك ابوروأ

 لالتحالا راصنا همدقي يذلا ثلاثلا قئاعلاو (*)

 الياق ملكتنل أ نر ملا مرعزاا بحتلا ره ىدألا

 اا يان اة زادعإ لوط ىذلا قايلتا نصت اذهر نع

 نيشحوتمموق ةئيبم انروا ماما انولثع نازودب ريرضمءادعانا

 0 ايل تو ماعدا نك اسي ورو أ لك ءانف لا نادمتسم



 انا وسن لق نحب ايي ىلا معا رلا كنه  ةيشلا 10

 ناسا

 رأت ةيرصملا ةيلاملا نأ ىف آلا ًاقلطم دحأ كش: الو
 ةيسايسلا لامعالا اهلا وعدت ىلا ةلئاطلا ف راصملا نمريثك

 يلاملا لبقتسملا نأيف كشالو . دالبلا ةكرح ىردم زيلكنالل

 ال ةيلاملا ةلاح لمت <لظ . لالتخالا رثسا اذا اكس نوكي

 نأ بجي لب ةيرصملا ةيلاملا ةينازبم ىلا رظنب نأ طمف مزلي

 ةراحتلا امهيف تطّمس ىتلا نهولاو فعضلا ةلاح ىلا رظنب.

 ناضل و ةعاررل

 سيطارقلا ىلماح نييلالا مظعرورسن مويلا ىر اناو

 « سعأ لك يف نورطاخم نيذلا » نيلتحلا دض نيماق ةيرصللا
 اع لجو يمال زينل نكاعا نقل د مئاتتلا نأشي

 « قيفصت » ةلادعلا ٍح هم لكي

 ةبسانللا هذه. لوقت نا كلذ عمانل اوحمسا 9
 ىزيلكت الا لالتحالا نوربتسي اوناك نيذلا نييلاملا كئلوأل
 يعول ةموكح رصم ةموكح تناكول هنا ملة ناهذ ىوقاك

! 



 دل #ةا د

 حضاو ىرادالا انزِت نع نوملكت, نيذلا ضرغ ناو

 رصمنوكر اكنا ناف . حاض.ال ةجاح ىف هعم ىنارأ ال ثيحب

 ا انه يم <لا4 ةيودالا كارذالا ةحرق تحل

 راكنا مه عا مدالب ناو وش ةراحادا نييرصملا ةءانكا اكن

 ادرار انملذن, ىلا هو كورت الب لا ةيفابلا رعاسملل
 1 00 قفصت ( ناهلا رونل-و ءاكنا امه اع . سوم َّى

 ا ليلا ىداول قاتلا عضولا نأ كلذ ىلع دزنلو

 دلال احدا لكو مالا لك هنطقت ىذلا ئداولا كلذ

 عيطتسن انريغ نوذ اندحو انئاف انريغب اندالب كح ناب حمسإ

 ةعركلا م هه لع شعل نقلا فانلا سس ءاضرا

 )» ل وْط قيفصت' و 3 را 0

 لراس الا راصنا هع لوم يذلا :قاثلا منالاو ()

 تع هن رمل 4 هيلاملا يف تاصح اعر ىل قى ١ ىضوفلا وه ىدنالا

 اوررهطأ ام نييرصملا ناف م ةطقاس ةحأا هذهو . ءالحلا

 نوبلطي لب ابوروأ ريغب ةيلاما نوؤش ةرادا ىف مهيغر طق
 000001 كر دار رااح: نيمطت دع كلذ نيك لع



 ةلئساا :ى٠ عورف ىه يتلا ةيئزإلا لئاسما لك تررق اك

 ةرضضحةراهبمو5 7 2 كلذىلا راشأ موت دكا ةيقرشلا

 « ديدش قيفصت » هيوأسن رقلا ةرازولا سدئر

 ديالو يصمم نم رصا ولكل كوتا ىلا

 ةرطحلاا ماتخيف ناالا ثحبنلف الجاتوا المل الل قدح

 ةيرصللا ةلئساا لح عن قئاوع كلانه تناك اذا امج

 .ءالجلا ماهتارخؤتمناوم ةنالث نأ نوعدب مم ءادعأ نا

 ىضوفلا (؟) نيرا ةءافك مدعي هنومسام )١( : دبالا ىلا

 صعتتلا (م) ءالإلا ىّمع ةبرصملا ةيلاملا اهسف ريصنت نأ ن كمي يتلا
 ةيرصلا ةمالل موعزملا

 نضال و لا هل ميسا

 دا ادمل ةكشن وعد لع درلل ةحلج هنك نم نال

 لس دي 0 ' نا رنصو تعط 00

 ضي نواعم نم تدم دق تاكا اذاو لداخل 8

 ابيلع ءايصوا ال املنيراشتسم اوناكءال وه امتاف نيسوروالا

 ١» مظع قيفضلا < ..



 ةيمالسا ل رسوم ل يماسللا لك رتعا كيل و

 ةقرشلا ةلثسملا ةيراؤمسأ 0 نال سس اعاذ ىكدوصخ وش

 4 ف كرا: كلذ: لف قنا نا ىارعماو

 ءارقس لك ىلإ اروشنم اسنرف ةيجراخ ريزو مها مأع هيلود

 امفاهمع 2 ل فلوودنتمرد ةدهاعع افاعتم هلو دلا 507

 : لأب ام هيف لود. قبس

 وه وال . نابيع عقاولا ىف هل ةدهاعملا عوزتشم نا » ١

 روم لع ةدانملا ةردعاسم ةلودو نينم ول ريمأ ناب 3 دا

 ةلالح طق نعال صاخ 0 تم ىلا ةطقنلا ىه هده و

 ردا ةماعلا ةلودانراعألاو مجأ ينامعلا ماعلا لب ناطاسلا

 لا كلت رك[ يلإو - انبلا انكي ال طسوتلا ضوالا

 ررض.ناطلسلا قومح عومجع قحاب رص 0 فرطلا ضف

 * اها لاك در للك نم كلذ كه ع3 نارك

 (ناسحتسا تامالع ) « .... لسا سا يناثلا بيعلا امأو

 وروا رعكؤم ىف ريخأت الب ررقت نا نذا بج اندالب ةلئسف



 انين ودب جر تح

 0 هيديلصلا بورملا دبع فق كلذ ناك مك نيرثاثلا لوأو - سعت> هن ستات فحق

 0 ةنأه 8 ب”ورح ةمالع نكي مويلا اذه نا ا تاي

 هده 1-5 ال 3 علا نم مويلا أاده منع عام اياز ماعلا َّى

 ةضيق َّق رسوم ثعقو اذا ءىش 90700 ن< ةاثاملا ةيدصملا

 « ةمدمدو ججيجضو ديدش 0 ١ ل

 هام ىه رصم هلثسم ناف كلذ نع الضو 6

 اهمعش مدقتبو ىفارغملا ابعضون رصم نال ةضحم ةيمالسا
 ارتلكنا اريضصك اكلم هحورو مالسالا ا

 رحبلا ريصي ثيحو . هلكي مالسالا ملاعلا ىلع ةدئاسلا ةلودلا

 زياكتالا عنك كلانه - الف ةيزيلكت ا ةريح دئدنع رمحالا

 ضعب ةينم نه ةيتلا هذه نع الضف برعلا دالب كآلتما نم

 ةيزياكتالا لن افماظع لاجر

 ل ميسقت ىلع نوملكتب اوناكام دنع ىضاملا فيصلا ىف

 ملاعلا سيب رصمل ارتلكذ ا كالتءا نا تلق اذا غلابأ ال ىناو
 ةلودلا لع ةيضاق ةبرض يرخأ ةهج نم ريصيوىالسالا
 نزاوتلل مزال ىرورض اهدوجو ىتلا ةلودلا هده: ةنادخلا



 ا 2 مك

 ارا نأ زياكنالا ةعاطتسا' قف دئدنع ' ريضي الأ

 ناحل 1 فكي ملأ: ب للا تفوق سلوملا هاف اوجتن

 ) مان ناسحتسا » زيلكن الل اكلم .قراط لبجو ندع

 نيالا رجبلا ةلئسس ثالثلا لئاسملا هذه نع المخفو:

 0 0 لو انشأ مو هيفا ةلكلو : طضرإلا

 : ةمالسإالا كال ةستنا ةلكملا : ناتويطللا

 تبب ضرع ةيبوروأ ةلود أب رصم كالتما نا (:)

 لا ل سا خيراتلا تل را لل ندا

 نإ. ةحاج ةلاسضز- ف لينا ةنجرت عزضوم لع مالكلا

 ماشلا تداتما ىلا .ةجاع ايشه نم دخب رغم كلع ىلا ةلودلا

 لعةيلملا نيهاربلا رهظأ اه لعدمتو ترابو 1 ثأو

 ظ « ماع قيفصت » ةقيقملا هذه

 نأ ارتاكت ال كلم سدقلا تيب ريصيام دنع نذا مزليو

 تنتستوربلا هل مسقي امش ىأو ايندلا ريصت ةلاح ةنأ ىف ممل

 ا نيرا د ورولاو كال واعمل و ةحوب

 نيجبمللا لوأ اميجنونوكي مهنا كشالف نوملسلا امأ



 ب عه ب

 ركتح هك التمابف . ةيقيرفا دالب نم هاوس ةميق ريغ ىرخأ
 نمكلذ ريصيو ةيةيرفالا ةراجتلازك اهدحو ابسفنل ارتلكنا

 نم هلا ةدئاس ا وع اهنلع لبشلا

 لجاد انام لام ال لوك ةدسوا لا ةردشس |

 نوكال لودلا ةيَقِب نأن يح ىلع عيدبلالينلا قيرط ةيقيرفأ
 عاطتسيال راحص يمي رفأ لخادنع اهلصفت تارمعتسم الا ال

 اميرباع مش ةرعو برخص لابجو اهنم رورملا
 قةمايتلا ترام سارا تضل ا
 3م اكسو : الضرر اياؤها ةتيحلا سدا
 قولا لع نيكوسلا .ةايق. ىف ةحابسلا ةلكبتس هاوس نذل
 تادهاعملامارتحا ةبهةءزيلكت الا ةسايسلا ت يطع, له نكلو

 قيفص: »7 ةجرملا فورظلا ىف ًاصوصخ ةيلودلا دوتملاو
 ى» ديدش

 اذن ال نهرو ناو اس طنا بس يدع ل

 اهنا وج دقايق كلاما عيطتستو ةيقرشلا ناكل

 ةتءاشالك



 ماعلا يف 00 0 دال قاع. نذل نيب ةدهاعم

 ةريطخ ةيسايس لثاسم هيفيفحا رصم ةلئسم ءارو نأ

 هز مواطن ولا ضم الا ردبلا ةلكشم اه وارق : ادت ةمهمو

 . دانا ةلكسفو ةيحلم# ان سو هيوم ةلكسمو ةيسيرفا

 ضرفنو» رصم ار ةلكنا هيف كلتع ددلا 2 (١

 طسوتمللا ض " ذا حلا حبلا ةديس كلذدر ريصنا ( 0 0 5 كلذ

 نو اهضعلو لودلانيب ةيزاوم أ كودفا ديد ليحتسو

 ابك التمان ارتاك ا ل تم صربقو هطا 1 قراط 1 كعل

 م ىلا - سول

 ل ا نضماالا رحبلا 2 قبو لودلا 1ك دوفت 3 ةضهالا

 ةباغ ق اَببَز <> أب تخ دعتو دعم رثم دال  ى

 انوروأ انآ كيرلا نع سلو . ةددرفلا ةديسلاو ةديحولا ةرداقلا

 حبصتا اهسفن ايلاطيا لب ىمظعلا ايناطلرب ةريسا اهسفن كرتت

 ولو لينلا ىداو كل 1 ةمراس ةأود لو مويلا كلذ

 : ةوعتولا ىف ىتالأ لك نم را هيكل |[ دما

 لوحنلا قي ةنزاوملا“ ةنقيرفأ نم كلذ ذك لور مث ( (

 ةميق لينا ىداول ناف اندالب ىلع اهدب ارتكتا تعصو خف



000 

 اكل لذ ردم الزر هحممح “وح

 يف قبن' نأ ىنمأ ماتلا اكلم لاوزو ريخالا اهطوُمس ةيؤر ىف

 « ديدش قيفصت » . « أماع نب رثع ص رض

 انسرد اذا اننال ىدتلر الا كلذ ركف' ىلع قفاؤأ ىتاو

 ىر مويلا ىلا لالتحالا لوأ نم ابوروا ىف ةيسايس"' ةلالا

 ىف كشي حبصأ هلك ماعلا ناو اودادزا دق ارتلكتا اما

 اباك ةرومعملا يف ادج اجرح راص اهفقوم فراو اهاين

 « ديدش قيفصت 0

 تناك ةفص هاب دماسم رصم نع ءالجإلا لماع لكو
 يل مظعأ ةنفلبا ف ىد مست

 فدانا ءالحلا رش لك نركي راع لإ لد

 « قيفصت » ىظعلا ايناطيربل

 دمأ ةلاطا . رم ازتلكتا رظتنت اذاف كلذ نع الضفو

 تكلتعنا نئاثعا نم: لهو :رصم كالتما نظحنا و لداخل الا

 . الك! ةيزدلكتا ةرمعتسم ريصن انما ئالبإ: ما رهو

 < ناسحتسا تامدلغ »طر

 ءاضما ابك انةمال ينكي ىتلا ةيقيرفأ دالب رصم هبشنال



0 

 « ةليوط ةجض » ! رطحلا مظع م

 ةقيرفأ دالب ةيتبك مالا هذه ةبسنلاب رسصم تسبلو

 ا داع هم رفا لعبت ند ةلم م لامشلا ةيهيرفأ دال نآف

 طساوأو زاجحلان يب ديحولا ةلصاوملاقيرطوه لينا ناكذاو
 مالا لكل جملا قيرط فالخ الب رصم قيرط ناك ين ف

 « ناس>:-ا تامالع » ةيقيرفا لخاد نم ةينالا

 ىلا ارتلكنا انلسرت اذالف امظع اذكه رطخلا ناك اذاو

 ةدوسلا هده ندا تستحم ارا نكملا 7 له نادوسلا

 ا دو م لالتحالا ةلاط | ك7 نأ نكف 0 عش

 ..كلذ نا ال نإ ميظع

 ١ ك1 نأ نود متن « مم و رر سانلا نر ا

 00 الا را ايش لست د لداحتالا دما ةلاط الابن

 (قيفصت )هل درم ال ىذلا:لاوزلا اتكلم لاوز

 تنا » .ريصبو لقاع ىدنلربا زيراب ىف ىل لاق دقلو
 آد لجلدلا# الخلا ىدت نا كيلع تحت ارسم كتوك ةفصي
 فغارارتلكن ال اودع ايدتلر ا روكا ةنمل انا نكلو كنطو



 ىلا ةفلتخلا 3 اتنلا انه مضوا ترا ىدصق نم سيلو

 رد 78 ١| هذه كرا لب ةلملا هذه نع جتنتس

 لبقتسلا ناف قئاصع ًابنتأ نا كلذك ىدصق نمسلو

 نارك اين 0 -- فقت !وةديرجتلات راس اذا  انلرهظي

 رودص ىف شيام وه نفح ىذلا نكيلو ..ةسنو ةقئاط

 ىفمدقلف.ىطسولا ةيةيرفا 5 داو ةناذوشلا ةمالسالا ممالا

 مالا في كلم نا خ ق1 مالا 2

 امام ةلفقم رجالا م ىلا ضو م تدع هيدا ١

 ( ًادح ميظع ناسحتسا ٠

 ةيسنلاب جملا ةلكسم ةيمها يل نب نال عا ل

 ا 0 يزد ةييماتسا هلع القا 'نءدتل ا

 ةعاذ هلال قودوطأا ق ةلملا ةذس نوكت نإ فاح 1

 ىلا ىفقت ثيح ةديدعلا مالا هده دنع هب انل ةجاح ال جبل ٍ

 ) 6 ةحر » ةسدقملا برحلل ةوعدلا ٍْ

 نأ اول م نر ل مدع 011

 موجه نوكي مو رصم ىلع مجم تأ فلا ايفل ا



 050 ا ع

 ! نادوسلا مجرتسن نأ يزيلكنا

 زيلكت الا ةدايق تح انمداف رطاخم انناف كلذ نع دا 1

 ابوروأ جايتحاك جا حايتحا مظعأ ز ملا نوجات# ن 0 كققلت |

 نم امل اع تاهأن ا ةمآ ملاعلا ىف ناك اذا هناذ امل اضيأ

 د ا ركن ال قلما لا فشلا ضحملا ىندلا حعاسنلا

 ةمالا ةلاع الو ىه ةيصعتلا هلو فلا اوروأ نب

 ! « فءاطتم قيدصت » ةيرصملا

 ةرشابم اوطاتخي نأ نيتبور د١ لك ليحتسملا نمدبأو

 06 در ا دودلاك كيصعلا نم 0 باج ىلع نيماسم عم

 لامع امل د نو نأ مزاب ةددملا نسا مدنع 00

 6 ل تدل ميجا انور نويناد ا كلو كو

 لإ اموقو ةنوخ انوربتن, نال مز مالا ىضتتيسق ذيلكتاالا

 مسلما ىلا ةفصلا هده دفن نا 0 اه ندع قولك 0 ١

 !ابوروا نيبو مهني ةطساو نوكن ناب انل
 + 1 0 7 ةديرحتلا هده نم ان ا نود دا



 قوذلا وذ لاحول لك نم ةلوصم ةفصحلا ا ناو

 دحا ركشبإ الكذلا لجرلا كلذ انما زاتخ ىزاعلا فان ميلسلا

 لاق لئاسملا هذه لثم يف ةقلطملا هتطاسو ةيلاعلا هنءافك '

 : دحاولا فرلاب ىباي ام ١485 ةنس

 نادوسلا فسارطضالل ةئلَتتْلا لا وحالا نمايلج ربظي »

 ان وطرب الو تماك ةلوادم ىا قراج ال نينا 00

 ا 3 مهمامأ ا تا ا ةصلخ 20

 مهطخ قى نيت نومسو ا هن ردلل دوحأَو ةيزياكتالا

 مهطب ع ل هنملا دلا تانيا ةرابع كللذل لمعتسا م ملغأ نال

 ه زلكن الا ةاوزللا اومواعي نأ م حسا ىتلاو صعب مرصع

 لئابقلا كات لئاحلا مددعب مهلا اوليمتسي ناو عم طش

 ةلاح نأ كلذ رم ميتنيف . اماع مهل ةصلخم نكت مل يتلا

 نيينادوسلا ماما زيكت الا يتب اذا اليوط رمتست بارطضالا

 .. مرعم طالتخا يف وأ

 ةحبص قانمد:أم انباع. كعصي 4 ةداسلا اماكذا 20



 « رمتسم قيفصت » ةعانصلا دب هحتتت ام

 الخا مركو ة ة قدضن.ا رتاكنا درت تناك اذاو

 اغلا هذه غوابل ام 1 لاكفا ردع ىلإ ناد علاج

 نادوسلا انل دع هدحف ءالملا لاف رطقلا نع لجتت

 9 رصم دْص ماي ايصع للع نيباث نوينادوسلا قب اذاملو

 نأ ملاعلا ىف دا :ركتي. ال ة انعم قافتا 'ىأ نولبشي ال اذا

 لاخلا. هذه ميلعج ىذلا وه رصم ىف زيلكتالا دوجو

 «ناسحتسا تام اعاد

 نم ميظع بناج ىلع م. نادوسلا ىماسم نا عقاولا ىفو

 مهمكحم نأ ادبأ اولبقي ناو امبعم اولبي ل بصعتلاو ةيالصلا
 | وكت لب ةوقاالامتسا ىتبني. ال مهليمتسن كلو . نيملم

 ناطلسلاو ىودملا ميسا ممل لس ري السلا يساب موعدل نإ

 . ةروثلا ران ممقل ىنكيو . ءايلعلا ضع نم ةقارم هيد ان

 نيلماح مدنع كلانهلخدن نال يدسلا او ىلا هد [مراَو مما

 0 مت يرجالا كلان لورا ة ةبأرو ديب فيرشلا نانا

 )» لب وط



 161 ا تو سور در ووسام

 مآ نادوسلا ىف تالمحم ءالجلا ريخأت حبصي ادعاصف
 00 نم دصعب ا نيملاع سانلا 0 دوعلا ثديح المحتسم

 : اكل

 اهدصقم نع ءاطنلا اهدبب تفشك دق ارتلكنا نال كلذ
 دنع ١441 ةنس نم لب طّقف رضاحلا تقؤلا نم اده سيلو

 ناطلسلا ةلداح 4 دفعت 5 فلوو دنمورد ريسلا دا رأ ام

 لا ريشل كاك ةيمالخأ ةداملا ن م ةلج ناف ةروبشلا هتيقافتا

 يالا واس

 ىذلا تقولا ىلا ريغب م-تقولا كلذ ىف: ناك اذا و

 0 اخاد رطخ رهظي « ١5.٠ ماعولا يأ ءالحلل نيع

 ني هالحلا لج بحوبسل و امأخا كلذ ناكو اهحراخ

 5 006 كلذ لاوز دعب رم2م ٠ ن نه ةءزياكتالا يدا

 رطج رويط قدح ناك دنا افلوو ةيقافتا نم نذا مهذيف

 لكم د لابسلاَو ناك 0 ةرايعبو ءالملا 6 1 1

 تايارطتمالا قلب نأ ذا عيبا اسير انفال
 لقأ الا ةءزءلكن الا ةسايسلل ةبسنلاب اسيل راطخالا داحتا وا

 «< خه



 « ديدش قيفصت » اندالب ريرح
 ركل وهو اندال# ري رك رخو اهنأ ٠ ةدانسلا اها. لحأ

 هب اندعو املاط ىذلاو انبولق لك نم هانمتت يذلا

 ندع نمو :انيلع تح اولا: نم نابض. هنا نتف اناف اذلو

 ااا ضو ةيئلملا ةعاسلا هدهب ىف انوع مفر نإ انناكاف

 مدملا ندا نسدعلا نيلوالا كتم ليا انفارتعاو

 ةحضو ليلمو دددش قيفصت » ايسورلاو اسنرف : انذاقنال

 مع

 نيتيومت نيتميدص ربظم ىف ايسورلاو اس رف روهظ ناو

 ميظعلا اننزحو ةديدشلا انتيكن نع انيزعي ال نيتصلخم

 "51 نادر يتلاةلادملا 0 ملدا 1

 حاجنلاب ناحونسم ها نك عسا يذلا صاالا 0 رو

 «ديدش قيفصت » ريخالا زوفلاو
 ضاخ عون ايناملاو ابوروألود ةيقب ناف كلذىلع ةوالع

 0 ىيداد 00 مك ايسورلاو اننا ىلا منت نأ دبل

 ااا بو دة رجلا هديه نم ل ايلاطيا نا



 مند تجاه نسأل ع <

0 

 انماممن وكي يل نكلو .رطخ ىف يتلا ةميظعلا لودلا ذاقنا

 رغصا لداعن تأ ءىش لك لبق مزدللا نم سلا مامملا 20

 ١ نا 01 7
 . را يد » 7 ةميظعلا لودلا 00

 انتعاطتسا يف ناك ول نا ةمحارص لوب دوت انك دّقلَو

 باشلا تبعشلا .ادنه :ىلاطي الا تعشلل ام.ةمدخ ئدؤن نأ

 ةهيرج ةنأ الواام اظخ ةيلوئسم هيلع تلت ال يذلا عاجشلا

 تمم لارتالانا . دولا انلالقتسإ نالا ىح لث طئاتكتلو

 (.ناسختسا َتامالع) ! ضو 2
9 

 ' نيبرطضم 'نييرصملا لعمج .ىذلا ناف كلذ نع الضفو

 دنع ودس دل دعما عاورس 0 اعا ةلعن د 1 نم ندردكتم

 لؤذلا ملكت ام دنت نييسايسلا'ارتلكتا .لاجر نم زيثك
 اي ةلبخلا ةده ركذ ذي ا رصم نع ءالخلا نا

 امي ات فدحلا نمناو ميظع رطخن أندونح لك ضيرعتل 0 '

 لبجو دي دخن نتج ءاغثا ةذكءوماتل و دنت لعل ءونل

 0 ابلكر صم لتحت ةيزياكنالا رك با ظ

 ط نمزارخ ا صاخ عون ةلجخا هذه ر كب انكلو



 2 كن ل 2( زياكنالا :

 هلل هن دوك انيح سارع راك الا وعم نإ

 سأرىلع مدوجوبو . ةميظع ةبيصمقيقحتا ىفكي . ةلخغا حاجت
 ا ا نم هرج نينناد 50 وانني نوحتنإ ىلا

 ب ١ رك كاوا - مهعم ادا د ع 0

 ظ هيرضلا 4 هن وردا اناعر

 را رتل سرا سان نوعا 00 5205

 '0 :ةحص اهتوخا نهذيع السك داقنأل ندا ””ابلاطال ا

 00 د1 داما نكست هف دكا دج ولا اهنايتيسل يأ
 ظ نم وأ دع 8 ةيزياكت الا ةسايشلا نأ 2 ةاتندأ ةطساو

 نيلتحلا نأ اع نكلو . ناكناسنا ىأ ةدعاسم اهديلاقت

 2 نت انلاوسماو ا سايلاطيا لجال هنآ ا

 00 ل دم د اوفا نإ فاش الا نو له لئاسأ

 ةميظع ةلود ذاقنا جاوب  تاصملاوزورللا لاق يلم

 « ناسا تامالء) ةيوروأ, ظ

 1 ماعلا يف انتفيظو تناك اذا دع نك نكت



 ++ هزي لامع عندج

 ويدعو ةيودم سو مس

 تامالع » 0 ةءامخ 530 دي

 ٠ « نايتس

 انلكو هدبرب انلكف نادوسلا عاجرتسا ةهج نم امأ

 رصمأ ًاحيحص اداقتعا دّمسن انث ال.موب لك انلع كلذد رهاجت
 هك شط ضوالا ف. نضرا تخل وكت ناموا 1

 باطنال اندالب نع ةزيلكت الا دونملا ءالج انبلطيو ايندلا ىف

 . نلطت لب الح ىداو ىلأ ةيردنكسالا نمرصم ريرح طقف
 الا هلك ليلا 52 نأ نكم آلا د( ليقلا :قفاو لك رت
 « ناسحتسا ةمالع » ةدحاو ةموكحم

 ةينادوسلاتاعطاقملا درتسن نأ انتدتفأ يمص نم دون اناو
 نئمعل نم كلطا دق او . اهسفن اهحور اندالبل ىه لا

 ءانبال ميباسأ ةمج دنم  تلقو تام. ةذغ ساس الاد

 هش لعلب مظعأ نا, ةيرشتكسالا لها نا 1
 م كاما ةداغا وه اشاب سابع ىودحملا ا

 انكلو . سبأ ًامناد هلوقأ امو هتلقام ةليللا هذه ديعأ انأو

 95 ةداق تحن نادوسلا مجرتسل نأ اددأ ديرن الو طق اندرأ ام



 ةيواه ىف اهئانبأو دالبلا ءاقلاب نو رطاخمو

 تارواحلا' قمعأ ىف انئئاَعلاب نو رطاخم .ةداسلا اهمأ لجأ

 :ناذوسلا اه لع لكدأ ةيرا ىلا - اك اطاو

 فان طقابك ةمالاتردق رح جا هلع رج لعام

 مدهاش عنا دب الو هنعاشنت ىتلا ةميظعلا ةبيصملابو رمالا

 تلا اا روتك ريما هما ىلا ةمالا هذه قاف كساب كلذ

 (ددش ريتا ر ةناتسالاو يدتلاو ءاكملا نع
 فز اهمورلال ل ةلادق تان ركن ىو

 ام ىلا وه ترطا نم اه رح نييلو نالعا و تيضصلا نم

 ناذالا اهبئاصلا رظنلاو يللا قوذلا نا لب اهياع ءاضقلا ىلع

 اذا عو رشم نم ميتنت ىتلا ةرطملا جيئاتتلا انل ناربظي

 ىمايسلا ملاعلا فمحلنيذلا زيلكن الا نم لاجر ماق دقو

 مهنانتم امدعاورظاو ىربزوردروالاك اهواك لا مظعأ

 00 سل داو هر د دكا اع اوضقو ةللعا هذه نم

 هللا هفه نأشب انيأر ىدبن امدنع انموصخ مويلاانل لقب

 ىلا ةمهتلا هده ٠ مهسفن أ انرك اسع ره نع ع نأ ذير اننا



 قي

 هلا كلا ةمالا هذه رة لا ةمالاب ةيقيقللل ةساينلا ىه
 نذل دنع . انكم نيروبقم ةعاج دنع ةربتعم ةهرتح لاَر

 0 ايبس ىفوبلبةتسمو مث موحضي نأ اهساوس ضعب ديرب
 0 ةلطابلا مهلاما

 مالا لك والا ةصرفلا تناح ةرم نمامو

 ” ىلآنات اش كلذك نوكيسو مارتخا و لادتعا لوب ةيزيلكنالا

 , هذهأ نأ نم نومثاو نحم ذا ناسل"فرشأب اهنع 1 ديالا

 هناسحتسا تامالع) انّتماركب قيلتو اندامتعا قباطت ةحبللا

 ولا عفو ناقل دع ؛مهجماع نم انيأر دقلو

 ةسنلاك ادع رجلا ف وام ىرصم أ + نم رثك اانيأر

 ةيبرتلاو ميلعتلا انقبقت انارو د65 84و اهم م اوعأل

 هس نطولاو حالفلا رّمفو ةماعلا بادآلا اطار رو

 عمو دابكألل ةتتفم رظانم نمو ةملؤم ءايشأ نم انيأر كو
 ةمالا» ةميظع.انتق“ تيقبو انتنيكس ىلع انظفاح دق هلكك لذ

 ظ 1 وط قيفصت » افرشو اهدوعوو ةيزيلكت هنأ

 انتايكسو انربصو | ف ام ول انه ب مويااو



0 

 1111 ( نحسن هلك توف ةلاعالو تناكلو لالتحالا
 نورد ص” ليبسلا لوجأ يف ًابلاغ مالا تال داس اذا

 ! هريغ نم رثك هب قثث
 ل او فرشلا نمد ضةساسلا نيل اول نلو

 1 | دو نأ عيط ات ةلباتاو الو تاركا وق دا امش

 0 ةيالا غلبم ةندملاو مظعلا ع نم تحلب ةمأ تنأ نع ةفر ط

 000 انلع 0 1 ءاياالا نم امو لاا

 الو ب 0 هر الا 0 ل

 ريغ لجأ ىلا يزيلكت الا لالتحالا دمأةلاطا امإن ءاضق ةلاح
 3 دودحم

 اتبماغ لثم نودقتعي ماهل نكرم تالا لكو

 ” تدتعا اذا ةرمثم ةيلعف ةيفيفح ةفيباوس لانه قيل نأ)

 ' ةَحسارلا ءيدابملا ىلع لاوزلا عير تقؤم نمل ولو ةوّملا

 ( رئاوتم مظع قيفصت ) . ( هيناسفالاو ةلادعلل

 70 دايتالاو ةلادعلا ءئداتم لع ةسسؤملا ةشاسقلا ناو



6 

1 
1 
/ 

 ٍإ

 ع 8 -

 نع ناكم لك ىف نورشني مهف . رصم ةلئسم ىف نويقيَلا
 ةيهازو ةلفاس اجي حولك نيوقلخمو ةيذاكلا رابسألا اهناخ

 ال يذلا ليقثلا لجلا وهو يناطيربلا لالتحالا دما. ةلاطال
 « قيفصت » ل عاطتسإ

 عافدلا ىف ةغلاملاب ند ١ كعاوأ اح ءاوس نمو

 ةرملاب ةفلاخ جاتو 00 ااغ مهلصوت م ماع نأ ارتلكشلا نع

 + د وهو رحت انجيلا وليم كفا 0

 |مهدض لمع. ام نأ ىهو امه ةضاخ ةنزم ةنرطاو ةقيقحل

 « ديدش قيفصت » . « ءاوسلا ىلع اعمدخ امل لمعي امو

 ابمارتحا الا عيطتسنالف ةيزيلكت الا ةمالاب صتخم ام امأ
 قرح كالا لك مرام ا6 قاد اي قو امهمو

 بوعشلا لا خلع نمشي الو ةمأ ا حصيال هنأ ذا
 تناكذاا هنأ ملعلا قح لعن انأو . هئانبأ نم دارفأ نش طك

 امنا كلذف هب ةيضار لالتحالا ىلع ةقفاوم ةءزيلكتالا ةمالا

 تناكول اهمال نينرصملا ساسحا قيم ةلهاج اموكل وه
 اذبك رضم لالتحاباهئاضر مدع ت يالا لت
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 هلو 3 00 ريزءلا ىنطو 0 ةعفادملا ف قعاطتسا ردش

 اهمالاورصم ئاصم فصو يف تولملا اللا قرط فق قش

 0 طلال كم زك ف تنادالاو
 ) ا ديدش قيعصت » اهتادكساو

 ةفيرشلا اندالب ةلئسم نع انعافدب اننا علا قح معن ناو
 نكلو 2: رطلخاو 0 انستا صرع امل م سدو

 ب مل اذيا ريش دل دع ١ هذاا اناا ذيج اودقعا

 )ِ تاضخحشاو قيفصت ( 01 0 أ رزص كلذ ءارح

 ةدهاجلا م نم م ىنبطولا نيع 4 لجاع نم كا نسف

 تسلل ال ةيسنلاب ةدهاحلا نأ ن دامضو 5 هدالب ليدس َّق

 0 كلا ةيالا دا ؛ ند دهام نم دع  ايضاارمأ
 نبانلا 3 ب ١ رق دّص وه 0 اهدض اندأ عح نا ١ داك

 ءاضق ديبالا ىلا رسوم ِق 0 الا ا ال دمت ) لولمعي

 عامطا 1 الأم ا هيصخش ضار خال

 ءادغإ اهواضعا ىلإ ةقفلا هده كم دما انا 0

 ولا مدخو مماف اناوق لك لد مدحو مدضو ةهصخحال



 : فاس ني 7 :

 نضالخأ رع ةنسالا, 0 نايروشلا ماو ظ

 3 ءوس نمنكلو : اند دوا 1 ريغ ل ياخ دوالو

 0 نونمطي 0 دليلا نه فدجو لك

 هنع نوفا ةثيدح و 7 05 قزاقنالا لالتحالا 0
 نا عيطتستلا 0 | ا اليخُو هلعا 0000 1

 ىلا تايسالا# ره نم ذا: ّ نطو انرصنم رقتحم وأ" ضقت !

 . زم لق . نيرصلا ةب رثأ رسام ىف ةماقالل اهسفنل ابلحتتتا

 اوك ا ةيزرلا يباح نوزصلا نوكي نا زا:
 ) ناسجتبا تامالع «غ اك خذالبل .نييُ نيا

 لالالا ْنَع عافدلا ١ لوعدب نيذلا كفو | زا

 ظ ةخاذسل (نونظر ذادب الا ىلا .ىنوفقو مها نوع يزيلكنالا

 وخل دمخأب اريخأ ل ىدلا فاحسبالا تنإاهل قمل
 ليدس. ىف ىف ىتذهام لاق ع رع نذوب 7 بفعصن

 ظ زركساسو لمن أن عدس ىت ال نظلا !واطخأف . ىدلب ةداعس



 د "ادب

 حرشنم يداؤفو ةليلطا تش لا تشل ممبغرل نادال

 00 طاشنلا,نيلماعلاكئلو 1 رولا ءال زب 1 ل ا

 )0 ( « يدم قفص ( هد رغلا هيل دم ةعبأ م اننب منيذلا

 ٠ يدالبلءاقدصاةيمج مامافقاو ىنا ارورس ينذيزي امو

 ٍ لب م حس لب تيطخ عامس ةليللا هده مهتيجع اودصم 7 اهل ءافوأ

 0 د فيعص 0 0 ةمالع 00 08

 ظ ردا
 د 6-0 ايلا ماكتي ّ ةداسلا 0 مالا

 : ناطاو 4 هةموضرأ 3 اهقوم> ن 3 مفاديو ناطوالا ن ء راختفاو

 هدا ناطور ىلإ نونا مساك جنان 0

 اوم ناطوالا هده لويحو ةديعسو ةرد>
 ٠ 1 0 7

 1 5 مملاطوأ نوبحم نيذلا ةقفاوم ريغ لعل ةعاطتسا ال

 ش 0 رص يلا نطنلا ليا دج م ريغ ىف ومدنت : 0

 0 227 ىلا ا نورص ذالا طيضلاب ابيف قفص يلا عض اوملا ة ف رعم

 0 ظ 10 انا



 ا

 ةمما-لللا

1 

 ةوق ىلع ًاناهرب مدعي ميركلا وبشلا, ىرصلا كلوتات

 نيسؤروالا 5 وعد لع ءانب نلحأق هدالبلة.ح وهنأ. ديطوو هناعا

 اينزيز حسرم ىف اباطخ ةيسنرفلاب يتليس هنا رصعب نينطاقلا

 م 0 ٌؤرموقلا ةيلع نمسانلا تفاهتف يردنكسالا رغثلاب

 نينثالاءاسمىف اهاَقلا تلا ةسيفنلا ةبطخلا هذه عامسىلا اهاج
 _-ع

 00 اهوّشاسلانام قوفتلان قلاو١ م6 ةنسليربا مسا

 ! ام.رعت ادهو ليثم هل قبسي مل

 ١ تيس را تبطخ )

 (,ةيزدتكم الاقاو

4 

  0ةداسلا 5 تاكا انك

 ناك دلو . ميظع ىسفت لاعفتاو اياكم 5 ا

 ةيطخ اهذهءاقلا نا ىنوعدي 0 نيدلل وفتعا نإ يدو 0



 4ءح رثؤ ةهبعرب ل كيم 'نع : م كك ف اه د ولا ثحلأ
 أ - . 055

 ناهر ,الو 52 و قر موه ترورض زيلكت الا 0 الذ هلم نع

 )00 ةفاضلا تالاقل او ردك اودحأت مفادي قيدص
 أ ىتح مركلا زملا اذ رف ىتلا مذلا تافص لك انيلا | ا ا :

 ةيمفتسخا دق ثداحلا ادهناب, تحرص نيلتح لا دئارحىدحا

 2 رييكلا ىنطولا كلد تووص

 هيلقو ىتس<م هةمدو ىروم ةمسدحو موحرأ ١ نكلو

 ناهز الإ دال نه ف كا 40 5 رسوم هتاضقو ىرعم

 نم هتلثاع دارفا اوعطق ول م ا ا دل 11 ادكدح
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 أن رمي ادا ور ةسنامعو

 ىل امويضل ا : 5.

 ديققلا ادم
 سماخلا ءزملا 5

 #« ىلواالا ةعبطلا #

 « هلع ردح ةحرلاو  كالاو للا قاح
 20 ل ا

 َ 3 .٠ .٠

 )»ل لماك يمبف ىلع فلؤملل.»

 ماؤنم دع مه 15 ةن

 يريم

 3 )/ سعود ع نيواودلا عراشب » ءانءالا 8 ةءدظم ا







 ل الهوا

 عاوص وم ةقيحص

 و١

 م١

 */ا١

١ 

 /ابا١

١ 

 اما

١ 

١/6 

5 

 ا ت

"16 

"16 

 لدا

 م

 هد وى رد رانا هلي لول
 0 » ديؤللا ةديرج للا تاك
 (ثيدح) مجرقملا ودول 0 0

 ( ةلامم ) ءالخدلا م نس

 ْ ةضفلا نم ناشد

 ) تاق ةيردنكسا ا ىلاها ىلا

 ةبطخلا ىف اللة رول
 » دةيسنرفلاةيراعتسالاةسايسلا»

 0 شيلا ةداح
 فل ّوملل ىرصللا طباضلا مش
 ( تانك ) 2 ركورك دروللاو ةيداحلا
 (باوج ) مجرتلا ىلا رمورك دروللا ن*
 فلؤملل ةدالتا نع

 شيلا ةنداحو ةيبوروالا دئارملا
 (ةلاقم ) دازملادعب ىلع ثيدح



 د :

 عوضوم ةفيحص

 ةيسايسلا ةلسارملا ف ليبارلا ةديرج لوق
 2, 0 نوت هكا

 81 فا رع ام د ا

 2 » ريجيسم لبد قد

 3 2 رفرزالا 0 1

 0 »تزاغ نسحب تناس“ 10100

 ( 2 تول د 73 4

 كفل دلال هسا هلك 0

 (تنادتل ١ 7 ىرجلا رض نوتسدالغ ١م

 ةيطخ نأش اًفرادكتو ةراتلسا ظفاحم نيب ٠١ه

 ةينطو ض
 ( ةطخ) 3 نال يف ةبطخ 1+

 ةيطخلا كلت فديوا ةنبرج لوق ٠

 0. ئردمتل ةراقلا نا م ةعف

 0 ماره الاوت زاغ قارسح ا 0
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 ل لل لل

 عوضو ٠ هفيدص
 ةطملا كل:ىفنايسوربىد تزاغ ةدبرج]وق 4
 فلؤملل - شيحلا ةمدخ نم ةلاقتسالا م
 ( باتك) فلءوللا ىلا مجرتملا نم 5
 ترد نة رطا ةراظن ودفاع ولا نيب 46
 ( باتك ) ىجرتلا نم نوتسدالاغ ماسلا ىلا. هخ

 (باوج) مجرتملا يلا نوتسدالغ رتسملا نم ١
 (باتك) يزيلكتالا ريزولا لعب ه*
 ةيسابسلا ةلسارملا يف ريك الا ةديرج لوف 4
 2 2 ام لة و ةيا/

  7 201١دراتملا ( 7

 71 2 لان ول رك كيل ىلا ل



 ا

 1-2 عبارلا ءزملا سربف يجو

 عوضوم
 ( ةلاقم ) ةديدحلا ةيسنرفلا ةرازولا

 (تاظطح) رهاب والاول
 باطما كلذ ىف رياكالا ةددرج لوق

 رو: طالطا ريق

 » » طالحاب رتيلربللا » .»

 00 ايسورىد » 9

 53. ١ نأش يف جمل ةركدم
 ( ةلاقم) محتيإ فلاح

 فقلملل -: ةلاقلا هذه نع ةلك

 (ةبطخ) سيراب ةبطخ
 ةبطخلا كلن يف وراجيفلا ةددرج لوق

 « » يع 2

 ) )) 3 ريس رطب 0( 0(
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 "0 دلآ نورضلا نأ" .لفعلا اضرب ىلا ةيشاقلا مالا نم

 ! اهسفت السك يف مدان ال نوبهذي السك نايلطلا مهلس

 ةلسد لع هللا رثتعا قا ( ةديرحتلاو نوملسلل)

 ع مالا 0 ناف 8 انهي رفا ةيداسألا 0 جيم ةباثع

 نادال ادام 97 نمو : ,الصلاو صعتلا 0 تا : اح

 الام باسل هي داس | يدا هيفا 0 للا مسح كَ لا

 رظتنتو رحم لع ةقان 0 انو“ 0 قى نم قرط

 جا ةضيرف ةيد 5 قى ةيغر اداب ص موجها ةيسائللا هضرقلا

 تبسإ نوكتو مهجيبم ةلماد لع ةلخا نا فاخأ ىو

 © ![ 101 فاو تاجا ظعأ ادم كلذ

 7 عبارلا ءزجلا ىهمنا :

 ةيدالنم ١ة.08 هئس ريش وب م. ءاثالثلا مو ف)
( 



 اك

 ادبأ ينكي ال يرصلا شوملاف دونإا ةهج نم امأ
 اهدونجمحوتفلا لكتن ال ةرطضما رتلكت او نييثادوسلا ربقل
 لك اهل ةيثكيو ديقمت لع اديقمت رومالا ابر اذهب
 "6 اكلنا قرف

 ةئمو وشم ةم ةنادوملا ةلفغا نأ رت هلك كلذ نك

 لالتحالا دصضَن آلا نورصلاه. رهاظت.ىذلا ميظنلا قنملاو

 هعضوم ريغ ىف سيل

 اة مو رع اا كلل ماتا لبقو

 ايلاطيا ةرصنل نادوسلا ىلا ةبهاذ اهنا ابوروأ ماما ىعدت

 ناطاسلا ةلالج جاجتحا ىلعاوبيجم نا رصم ءارزول انه زعوتو

 السكب نولوغشم شي واردلا نال الا ريست مل اهنا » ةلّعا دض

 اذه سيلأ « .. ةلقثد نع مفادم نم سيلو اهريغ نع

 ' ”اهارع نسا

 نونظي نولازي ال نييلاطيالا نا برغالا نم سيل وأ
 1! ! مهفامسال نادوسلا ىلا ةبهاذ ارتلكنا نا

 ةقيقح سبلأ . مذاقنال اًمحةبهاذارتلكت ا ناضرفنلو



2 
 ىنتا دعب ىلع يه يلف ةلهند نم اريثل مما ىه ىلا( مر 5 ..ا **و 7 9

 داك ل امو رشع

 هدب رحتلا ةده نم امشا الاطبإا فسكت 6 كلذ لعد

 !اهدحو ارتاكنا 4 كلذ 5-0-1 اذا د ل .٠ نمو

 دا 7 ورك اذاق ةراس ةرزسلا نا تخو

 : مهمازما ناو صم دوم را اع 0 دحا كش

 ل | رتلكناو لوالا ةطخلا نوكت ةلمدق اورصتا لاق

 ' 46 لاد وسلا دادرتطا مامالا 0 مدعتلل ةحاملا دكتقو

 سةهنب رصم .:رغ ةعفادللا ىلا ارتلكنا رطضت اومزما ناو

 قلحؤب يذلا نرسل . كيبدح شرح ملت لمعنو اهدونخ

 ءالخلا داعم نيتلاحلا

 ىللعو . نيتلالا ىف نامزال لاجرلاو لا١1 نا سنن الو

 ةيولطملا هينج فلآ ةثامسملا مفدن نيدلا قودنص نا ضرف

 اكن ريا 1 كلذ ريغ كعب 0 عقد نأ ليحتسأا ن 1 كنم

 ةاوحبالا ديرب يذلا 0 صاخللا | 0 ن< عنا ذأ لع

 1 أديمعت



 مالسالا ةفيلخ ةبار
 ءاقدصأ انوربتعي نأ ىلع مرامحم مويلا محل ةتيراحم و

 نيملسم اننورتعي ال كلذدو ارتاكن ال ال ءافوأ

 دات ىزاغلا هحا رص لكد ةقبفملا 0 حضوأ دلو

 - لئاسملا هده لث» ىف ةءا انكما ميظملا لجرلا وهو اشاب

 ىلاعلا الا هاتر امدنع امك ماع ىف همك علا هربرت قف |

 . فاو هدنمورد ريسلا عم رصم ةلّئس» ةبوسل دصعب

 ايلاطيا بصكت اذامو:: قيما !رثلكتا دصتقم وعن امو

 :ةطرفلا ناضلازتك تاعي ع 2 عي سلا

 تنلعاوناديملافتربظ ىئاجنلاةيواغم ايلاطيا تأر امل اهنا

 ةددرجتب : كلذ فيكو .... ايلاط,ا ذاَقنا ىف ةعركلا اهبغر '
 مزلي هنال ! ةلقلد ةطساوب ذقنت ال السك نكلو .. ةلقندىلع ١

 ةلقند ىلا السك نم باهذلل امونيسمخ ةريسم لقالا لع '

 نيسحخ نوريشيؤ السك نوكرتي شيواردلا نا ادأ نظن الو

 ةفيفح درت ارتلكتا تناكاذاو . ةلقند :رع ةعفادملل امون .

 ىلا نك اوس نمةديزجتلا ريست نأ سجم ناك ايلاطيا ةمدخن |



 سك

 ماوعأو ماوعال جات امم دب دج شيج ءامل د ذب دع

 وه اجلوبق ىلع لمحو ةوق كا بدده دير ىذلاو

 حتفت ارتلكتا نأ نم رض ف هانا نولتشلا هي سام
 ىلع اسنرفو - ابوروأ اهبلاطت ام دنع ةينادوسلا ةلئسملا باب
 رب نع داما د ايملر

 ه0 اما غض 0: ناصح و

 نو ملل . ةنزلا هده اسيا انو روأ عدختت نأ نوفاختو
 ا 010 ةراصلا دع نور ركيف مولا نواوتي هلك
 55 ميسا ناو دارس 2 نكن كاف دوسلا داد سدا

 )» أمسفت رصم

 نادوسلا عجرتس ال ناد وسلا عجرتسإ ا

 ووذندلا ىف نوبصعتم نوملسم مجنيينداوسلا نا . برملاب

 . ارتاكتا مهكحم نأ ادبأ اولبقب نلو اولبمي لو دانعو ةبالص
 002 نركب رصم | رع راكنالا الط ةحت كر

 رك نا نوياذوشلا م نأ ينكيو برحالب نادوسلا
 ىف كلا رسم ةيار ع اودوعنل ليلا ىداو و 8 كَ
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 : ىمظع ةبيصم نورصلا اهربتعي لا ةباجْلا هذه

 0 ا ره 5 ورصللا له ا نييرصملا نماسحا#

 + ةينادوسلا ةلجلا

 ارتلكتا نامويلانوبرصملا لعب . الكة م 2000

 نأ ةلاظإ لإ ناد ولا ىةرتسلا درا لاسر قل

 مءانبا نوكبي مهف . امل ةباهم ال ةلاطا ىزياكن الا لالتحالا

 .. ناح نع وأ مهبول -ق 6 فعض نع مهبراق ال مواكب سلو

 ءانبا ناكول ءادعس مبسفت | نودع نو:رصملا ناكس كملاب لب

 رصمل دو رن ةفيخص مهمامدب اوبتكي نال نيبهاذ نطولا

 ضار 164 زيلكن الا رضا و5 6 نيرضلا رضار اذ 5

 ةبعتلا تاديزجتلا نم اوملت نييرضلا نكتلو :ةدركلل

 تدوراحنو !وراخ مهمراقأ نأ اممهءوام6غو دمج ماعل

 اللا نبل ]نكت ا ةحلص] نسل

 زيلكت الا نهذ نعديعبب نسمدل 3 انه ةفاك سانلا لوقو

 رازطضالاو ئرضلا نئبطا ةدابا:ةلخلا نم دسقلا نط لإ



 ا

 م7 رازأا دعب لع ثيدخ »جم

 « ةيلقدلا ةلجلا ىف »

 © ريك الا رن هدب رج ردم لسرا ةله د ةلخ تررقرلل

 ه1 هدم زهيأر هلاسي موحرلا لا انك ةزيرشلا ةيسرابلا
 0000015 تاو الاول حق نرربعلا فرو

 ةهرمكك ةنس لير « عر رداصلا اهددع ىو رك الار

 : اهدنع نم مالكدعل امف ءاج ام ةججرب كيلاو

 اا ووك !واالسكيفنوبلا م

 ىذلا تي دحلا ناف نوولغلا م م رولا ام شيواردلا ناك

 . ةدئاف ظعأ مدْيف دععلا لك رد يذلاو انه ءارقلا 5

 ىرصلل( لماك ينطصم )وه ثيدح ا اذهب انيلع مركت ىذلاو
 طاشنلا 00

 اهقلخيس تلا ئاصلا ةفاكو لك اشملا لك ىلا ريشبوهو

 وهو . رصف ءانبا نم ضغبأا يزلكن الا لخادتلا رصم ىف

 ظ اق رى ىدل ىاللسالا جيتا ةلاح صاخ عون انت حضو

 5 اخ ١ك بترا نم لع ءظع رطخ ة رضاحلا ةعاسلا



 دندن

 ىلا :هحتوتلاب :يمالا هل رديع نانا قون هئاشما كالا

 00 ماما قيس كلذ دعب هنأ الا هتفيظو اهم ىدؤيل هتطروأ

 نم ديرحتلاو نجلا لااا يع م

 ! . ةمدخلا نم رارفلا لواح هنأ ةجح هير

 0 نلا ةنداملا هذه ىلع ملط: نم لكنا كشالو

 ىسلاةهيلع 0 ءانوكت ل ةحاقولاو ةءاندلا كا

 «!!! ظحملا
3 

 تا

 انآ ثدلطا اديه ىف ت5 او ه1 ءاذآ دك

 هل قارا اذا هنأ مهنم قف ل ة موحرما ءاتذرحا

 كلذلو 5 هسفنا رمل م نإ ريش 5 هتائاس رضي ئسايسلا

 ءىراقلا شهدب.امو زياكن الا ىفاصي نأب هحصني مهضعب ناك

 ىدلاب,راج ةينطو قوفت ةينطو. رهاظت, ناك ضعبلا اذه نأ

 راقتحالاب ءانبملا ءالؤه لوق لباَش موحرلما ناكو .ىلاطرالا '

 ةايللانال أزل ىلاعكلقلا ىوقدلم ىرمتساو ءاردز لا

 | ايديا اراغو الودارم اود الا تسيل ل١



-- 

 ةنسلءرإ 5 2 رداصلا اهددعف تااق قل ) ةيراعتسالا

 فرملاب هتجرت م ةنزياكلا تاماعشا » ناونع تع ادك

 ةضراعملا 00 هو ريغ هفصل يورك د رولا مقتنا دعل 0(

 رئاطلا قريع ) لماك قطصم ( رسوم ةسايس َّى امد ىلإ

 ا تيصلا

 آس لع هما اخأ لماك قيس نأ كلذ دايو
 7 ! 3 2 1 رك

 قطصمناك او 0 اوس ىلو الا ةطروالا يف لوا أمزالم

 قفص ىتلا ةليلْلا ىطخلا رصم ىلع اسنرف ىف يطل لماك

 ا نك اوس ىف ساكتاالا ناكأ ناسا لك اهل ايل

 طخ نع ضار هنأ زايتعأب هدايا كل (يمف لع ) ةلماعم

 520 2 ّ حج 0-3 0

 500 و عاديتسالا لع ليحا اريخاو هعيمش

 ل كو

 اف قيوعطا لع سردب, ىدبف ىلع دخلا نيملا كلذ نمو

 1 م ذا هيلاتتسا ىضالا سرا هيف مفرمث ةيسارفلا ةسردلا

 هيرادرسلل هحو اهرمأب لا هلمن د لع اا رمأب هريخكلعب



 « ست تهنزج طلعو اردت هرعت ع نعوم هيدا +
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 هيف اهرتع قرد 1 تفرع هلا لع تفقو نا دعب

 ناعإ ةيزاكت الا ناعالا نأو ةيلالتحالا دوهملاو دوعولا

 باصعأل ريدم مههاوفأ اهم نوالع ماعاو ريتال ةتقؤم

 قوما مخه ىلع ل لاتحلا لتحلالوخد 0 ىتلا مالا

 يلدا هنا ركل او

 نأ نأشلا اذهب ةيسنرفلا ةفاحصلا ةبانع نم غلب دّقلو
 ثداملا انه رابغ تنضاخ دق زك ذأ اك ةديرج تامر

 ترا عم اهلك و ةءاسالا دمعلاو ملا نم هيفام تندبو

 000 نم مانت الا وه اعا نيبملاظلا اذه نمدوصكملا

 نم نك 4 هيكلو هين اجت نيلي وأ هتوضص تفخت نأ لمأ ىلع

 دا 1 هده ةحبصأ ناك دق ا 1 زارطلا اده

 نق راع كا ١ نم ف رغو ةفاك قالا قا قو ان

 رهاظملا هده ناد د لظلا هادشوهتجل يزالكن لا حالصالا

 ١ ءاطسبلا الا ام. عدخنب ال رهاوظ

 تبتك ىتلا دئارجلا لكنأ ماقملا اذه ىف رك ذي اممو

 ةنئاسلا)ةدب رح وتاناملاةدبرمكتك امتلمدم ةلاسل ادلتقل



00 

 اص 0

 هت ةيبروأالا دثارملا عمم

 ( شيحلا ثداحو )

 0 نان كع ثداحلا اذهل هسمن ءىراقلا ثدحت دق

 .دودحم دح مال نسلو لاك هلاثمأ ع ك1 ايداع

 ءادعا دلآ لماك قطصم وخأ هل مقو ىذلا ن1

 ٠ لالغحالا 2 داشمو مموأسم نع راتسلا تشكو زيلكن ١ُِلإ

 مو ناو ًايصخش وأ ايداع نكي مل رابتعالا اذه ىلع ثداحلاف

 تكادك هنا دعا

 0 اذه را لعاب روأ كارج ةمانق تماق دلو

 000 اك رقم نيك الا مصاف ديرو نقر ىركتملا

 عوضوملا اذه ف هِدِسو ةدحصخالا لع ةيسالزملا دارا
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 هيف نرأ ققح الو ًاتبطم اهنرب ىل ىأرف « هشوك» ةطقن
 :تبلقناف مادقملا عاجشلا ةيرض هلجرب ردقلا برض ىباذغ

 يم ورملا ىلا كادي ءاسأ هيل ومع ل اضارابق 1
 لع ناونأتلا 5 نع زف ديما نال هيلو لا 1

 طّقف ربجم وه امناو شيملا نم هل مدعي ىذلا ءاذغلا لوانت

 اما ردي و ءاخام لك ازا هلو يركتسلا هاو لاا

 ىركسملا يتوناقلا دما وه كلذو نيملاعال هللا هلحأ امم ءاش

 ءارقلل اهانطس نذللا . نيضقانتما نيلاثملا نيذه نمو

 رشا لمحت تاق هل نم ءارقفلا فوفص نيب نا فرعأ
 ءارزؤلا فاضت نم نأ 6 تارئل اوفا طال ا

 لاثلا نم نها ةنآو السب ريل نضرتالا ليكي ل ا

 حالا لك نحب اع رثك 1يدوي نم دنا نكن
 نك طايضلا 0 نأ ىااثلا لاثملا نمو هيكل 88 0 ش

 0 ىلا ةءاسالاه ملا فض لب روصق نم هيناي اع ىتكي ال

 دحاو سقت ىف ناعمتجي ال لذلاو ءابالا ناو . سس الب

 شدعلا ىذلا طسولا 1 هردق ن م صقشإ كك نيكو

 < هد
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 لعافقو هتحار لعج 4 | ىلا هعفدو ةيمشحلا هنوق ةيحضت ىلا

 27 ناكم يمسا ا 0 نيا عال سفن ىأو قتحار

 0 ءىرأ ْط هن رطف لع ىئ ارطبت ١ ىلا ئارصألا أ اللا

 داكيو هترطغي ىز هنا . عابطلا لاججو قالخالا ؛مرك ىف هل

 ا

 معي مو ُْص ىوادحا لوعلا هه هضانياعر كال

 00 املا سن نا ع اكو ل لا نسا د

 ترملا قلاهتلخ حاسنلا 2 م 5 ورا 2 0
 .٠ ان

 مالا راسا رداع اي

 00 2 ىف اهدادنماب 0 00 قناكت انلو

 0 رك الام برضا هاير ىرعلا 00- لع الات

 اه روطت رع تحعرخ ءىراط هترطق ىلعأ 0 3

 راس . ةردانلا قالخ د ةلضافلا اباحسلا كل: اهلبازو

 نع هب دش المع لمع ابسفن ةطروالا طابص نم حا

 ةطروالا هذه دارفأ منيذلا ةمسن ةثاعبسلا فطاوع

 .نم برقلاب ةطروالا مماطمىلعاموب طباضلا كلذ ”ر



 3 كحاب كش دوس هج مادا

 ل

 ع اللا 00 كصخ م مركلا ئدل اده نا معن

 دمحأ ىثاذوب ١ لضافلا ينطولا الا وهو ىلعالا 06

 ىرج“ ام تيم) ةلاع فاماؤع كش كلو كد

 ا هشيرابمواوصول ةءبرصمفطاوع.صاوالا اهلع

 نيرظانلا نيعا ربهم, رظنم يش '

 0606066  كددذدذدذدذد ز ز ز> > >7 ذة زذ> >< >< >< >< 7 < >< شى 74ش 1901-4071 ع ينو حو 186170 7 تاسحاج هتف

 نأ حي ةيموقلا ةبصعلا:ءاذغ نع ىلاوفطا ولا كلت

 نسورد الا ايصعن ال اندكإ ف :هنك ةيكماسل

 سب رابلثم مده, مي ةبلطلا هثانب ال ايلمت ذاتسالا اهمدّق, ةريغص

 نم مهماع ف رشي نمىلاةحلصملا سئرو عانصلا هلامتئىلا منصملا

 نأ سرادم الا ةمالاامعيمدتح لا ةكرشلا

 ماعم وأ ذاتسا اهنم لك سأر ىلع شيج وأ لاصم وأ مئاصم

 ايناضاو سورا هدنه تكيرع اذ مت ما

 بل اتادهأ:نسوفلا تتذاجنو تولقلا نيبام تلك هيدا

 ناو اال وكم لئاضقلا قازعأ امف تخس 2

 نيملاعلا يف ليما ركذلا امل

 مادقملا مهشلا ىدنجلا كلذب ادح ىذلا ام ىرعش تيل
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 نم وهو ميظنلا قلما نم ميظتناج ىلعةزبلا نسح اليولع
 فدو قفتاك دقو هتأر .ةفاانأ ىلا كروان وع

 أب كلذو ماظنلا لتخال يح فصلا ىف هلوط ا

 | 1 ليتتا للا كلذ كادي دم م عينه ايش رصاتت
 نييدنج لثع ناكف هطسوو همنع ىلا هلمنو هت 11 5

 يرصم يف ةيلاعلا ةءورملاو ىسنحلا ىملا لثماك يدنج ىف

 لامف همسا نع هتلأسف ىراوجنوهو ىدتمل اذه واج

 كح وهلثماهدا رفا نبب ةلفاقتدمح 0000 هةلذاقلا دع | 7

 ال مالكي ماقال .ميشلا كلذ ثيل دقو - ليما صا ريسأ

 لح ىد ةركسلا انالحو نم ةلحر كف ةمدملا هك

 ضوالاتناكو لافثلا لالغ الإ هذه كيفم وهو هعطقف 0

 هنرق ى ةليل انيضق وا داس انفقو الكانكو اددش رحلاو هيلمر

3 

 اتم ولا ب ءاد وهو )»ع ىراص » ىبا رومطعل انزاتحا 6

 نم ىع ع قاع ام فى | مدعيل لاوعنل اور ا 0 تت فتهذ

 نم ا هل يفأ نأ عيطتسا الا 1 كلذ ريغ لا ءاذخلا 1
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 وولسم ظحلا ءاست ءايقشأ انثاف لالتحالا اوهركا

 ةضام لك هرك دق هنال هوهرك | .انيف مادام ةما ركلا

 : خوع كورت ل نيخلا 3 دارا قلد ايلف ضن ردا ممالا

 فرشا ىه ابولق ارودص للهحتل نييرصملا ني اننا

 ارو هلا نوعدب موق رودص اهلمحن تلا بولَقلا نم

 !دوعوو دوبع نم انل اوفلسأ أم اومرتحال ءاظع

 ىرضأ 0 هصق قش 0 ا تلو

 لي نين حبو هرطن مخ رس دك ناك نار ذخأي ملام

 : املاثما

 لسناطيسو ادن اه تملا ىلاةعاسلاةطووالا تاكا
 ىلأ « ةدلبو « سرس » ةدلب نيب ةيديدجلا ككسلا ءاشنأ ف

 لكتا تارتم وليك ة سمح وا ةسرأ تانك تلاكش عدلا

 كامضاوة ملواانلتضااظإةفاسل] كده سارا
 هني وسو ةحرف دب لماحلا ىذتحت لكو ريسملا ىفاندخاو دنحلا

 3 3 2 .٠

 اناث تباو ل( تدافلملا نم كلذ ريغو ) هشارفو هصاصرو



 كة

 لزنو هبنر نمطباضلا كلذ درجت ةميقد نيب امفو نويلتلاناسل

 1 1 هبنذو ظيسلا دنا هند ]ص ىلا هدللا ]ص نم

 ! ايثذ دعي فرشلا اذه ناك نا لماك قطصم

 فرشأ لدعلا عم اهماف ىدنجلا بتم 0 نا اما

 ةايعلا رجا انأ اغناو لظلا عم ميظعلا طباضلا ةبتيسص نم
 اذا َىَح سو ا ف كدسملا فذ بودحو ىذا لعد

 - ع

 ! نيعلا ىف اهاع درع ا اح ناك اهواعن هقللعا

 ظ رك دعم نونرصللا ١ ا الا رهزك ١

 دالي نم ودعلا جارخاال كدب واتا نطوال بح وكي
 لجني ىتح 0 ةيماد كرودص ةقيض ؟كضرأ ف نولازي الف

 ناودغلاو لظلا لجني كاذ ذاو ودعلا اذه

 قاهراىف أ دّتف ههركيف اوملأو لالتحالا اوهركا

 تحنو ؟ب 0 قوف نولارت ال . حاورالا قاهزاو موسجلا

 9 سعالا توكي تح ءايرغ مل فافض ىلع متاع

 ”دوسلاو ل نم ملال اولا كاذ ذاو عيدبأ ف ةمامزو

 ءاقنرالاو



 ل

 نا مرج الو . لايذالا ةيفاضلا لاوقالا هلع تققلعف ةفاك

 ثردحلاعوضومنوكي نا ًاريدجن ناك ثداحلا كاذك انداح
 نيكل نإ نو رسملا 2 هل

 داع ل لع هل ليش الا مسا رصم يف زياكت الا ىدس

 ةداحلا ةشقانملاب نابرلا باطلا كلذ دئارملا تلوانت

 نتمكتلولا تيه دا نوم اا تاق هل

 اذنهيف اتدضع دقو ةيبرملا رظان مامأ قيقحتلا ةداعا بلطت

 ةيلالتحالا.كئارملا امأو.ةيلجلاةيبروالادثا را ىلغأ باطلا

 ا نا ايح- اه ل ناكيقف 4 رباكنا 4 تناك هب 2

 مهمأورطدعو زيلكن الا ةهاز لع ادد البلد ثداحلا كلذ

 ظ (ًافاصتا نطرألا ها

 1 قيقحتلا ةداعاب للاطلا توصلا ىوق دقو

 لداعلابلطلا كلذ عامسنع مهناذا تمصدق اوناك زياكن الا
 لغمؤلدلا ىذلا تكلا راتسلا ضدك رست هن

 ! كلذ اودمار يترااشاعو قءازر ىفوةصانلا ةكسملا
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 لع اا فتو الداع انظوم 0 متنأر 9 معمس له



00 

 ع

 تف دب

 ناكلزملا اذه نأب موحرملا باتك ىلع دروللا در دقو
 ٠ أ هنكع ال هاو لا ئركشع 00 مامأ ريا لمع

 ا اذ 0 ىلا مالا ىف لخادم نإ لاوخالا نما لاح
 لثم نأ صورك دارارللا دير ناك ىو لولا ريغلا لخشتلا

 ةديدعلا هرب زان 5 0 كو ىعدب م رصم ف هّتمو لدع

 15 ردد نيم لمع كاس اى ران 1 تاصرتتا تب

 ىصخش يف يخأن ممقتنتن أ ةيزيلكت الا ةسايسلا تدارأ اذكه
 ال0 كالو ئنابشلا ه2 نع تاهرالا قرط نم ةفقوتل

 سمل هن ال نيعاص عاصلا كلذ دعب لالتح الل لاكدّقف ام أف
 ىارخ ديا 9 ام َّق مميت 57 غلبم فرعو هديب موملظ

: 
200 

 ' 0 دق ناكل ادهن نأب' لونلا نع ىف قاناو

 يف نأشل نم هل ناكو ةيفدا رااودلا ىف ةيداع ريخاهل رح

 "ف اكع ف 53 كاعد انكر لازءال ام ناوالا كلذ

 )| هتلواتتو اريثك ه اوندحم دق ماوقلا نان: فئاحصلا



 لالتمتالاب رض امااهف لابعأ قوارعم ف درت ١

 ينارت>ا ميظع لوبي اواضفتت نا 17 و

 ( لماك قطصم )
 ىذلا باتكلا اذه ءارغلا رافلا ةديرج تليذ دقو

 أ اعط ةديفم ةيي 0 ا
 رظان هلبقي دئارملا هيلطت ىذلاق يقحتلا دلطنا لمّؤن نحنو

 بف طدح هاالا نركيال ةلكاملا هذه قرح نلل

 512 متت الجر نا ٍثيرالو تاذلاي
 بقوعو مهما م ديدشلا باقعلا اذه لثم الع بقوعو

 نم وه ىذلا هسفن' نع هعافد عمسإ ا بج ىحرف لع 5

 ةن والا هقومح

 انج سانا نوكي ةلكسملا هذه قيتخ طلق ا
 ةلثسللاهده حاضيا دير.ال ةمب رمحلا ةراظن نأ نظلا ىف قحلا

 طباض ةبقاعم دصقت مل يمبف ىلع امبقاعم اهماو اهتقيمح نايدتو
 هخاصخم هصخش ىف ةيطضتنأ تدارآ نب اهيا 0

 ها . طيشت لماعو ناين مْصَخ وه ىلا ١



-- 

 ضراعف صاملا هسرح لاجر نم نوكب نال ظملا ىويدملا

 ىنضالا ربثون ربش ىفو.هلوبق ضفرو تلطلا كلذ قرادرسلا

 هدا لسمرا راما رام ةقوبعاديتسالا لع لولا

 . ةلمهد 0 ربخ مر قا لع نادرا ةيردنكسالا نم

 هسفن مدقو ةرهاقلل لاخلا يف داعو ام لع قاثلا مويلا ىفو

 كارلا ىو ةنركتملا تاطاسلا لساوا قاتل ةينرطا ةراظن

 حرج رلا يف هتنغر هيف هلروظب ًاياتك زادرسلا ىلا لسرأ هسق
 هك ةيداكا ةطروالا ق نيعدتع مويلا نو ةمدا لا

 ملأ هثراثإ ةدم هتفيطو قد وت داو )ل . امزالم هتنتر

 براه هنا ةجحم نجسو هبتر نم درج سمأ لوأ هنآ الا
 اا د اناهرب موقت تنال درب ىلا ومالا كإو
 هي ىنعتم ىذلا عدوتسملا طباخلا ناف ةمدخلا نم هب ره

 . دنع ةمدخلا ىلا عوجرلا هسفت نم بلط» ال براهلاو ًابراه

 5 ىلا ريخ هعامس

 قيدش هبا ديحولا هذ لجر باقع لع جادا قاد

 ميار اذا ىدحو ىدض اولمعت نا دروللا ةرضح 1 ا



 فمؤ« 

 ت0 ايفا قطرلا كلغ قاحاع اروصم ع ب سا

 ::ىذالب !:يدالب نامو ظل لك ف [كلض اسُفاف

 زكي ككتلعوا نع لم ال ىلا كتخس وع ناار

 كيك لع نشابلا امد الو تدارطل كم زعرتال تانك

 . . ٌناطيشلا لمع نم هنأق

 3 رق كنع وفعلا ردصي ىح رصع فيكما

 ىلءاك ؤطصم مخك ةنس سرام 4

50-6 | 25 
 ) رو درولااو تكا (

 ل قرد ملال يدرافلا ذب رج هل رخو وسو ك١

 ! هصن ادهو هب رغل هب رعلا ةغللا دب ولأ 0 م خمراتلا

 ١م55 ةنس سرام ٠ يف رصم

 دروللا بانجاب

 الا ةطروالا ف لو ةمزدام يبقي قش للا
 : حج

 ومس ةيلط هيف مهحدمو هيلع هتاسور ءانثا ارظنو 000
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 © 011 ف ىدلا تفولا اله قابررظت ةنطاولا نا: جات

 داو ثداحا+ اده ماما ناطيشلا ١) كل هتيهمام ىلع مدعلا الو

 مهفداصو هج عاصم اوور دق نياس اماوغ ايدنالا نسل داما

 ربصاف نورباص مو كلذ لك لابجلا هلوه كديام مال الا نم

 لاف نطولا ةمدخ ليدس يف انحاورا يح 0

 .نوةداصلا هءانبا اهيف قارا يتلا كدا وا 0 "5: 0

 هاش ةعقرو هنارصن لييس ىف مهمد ظ

 "2 ىذلا نطولا اذه ةظل لك ىف .كماما نكي

 ووذ 9 ترو ىدلبراجو كرادزاجو فوطنشو

 ةمدخ ءادبش نم سردلا اذه اوقلت نذلا ةفلتحلاتايسنحلا

 اكروا ابرع اوناك ءاوس نيملسللا ءارمامتمدقم ىفو ناطوالا

 : وأ

 )ار دهطضا ايثاناقا ىسارت تاتا ف تارق لأ

 ئخف اذا“ ىدح بعل 5 تصن الب حالسلا لمح 0 ةيناع



 يك

 هلم وألا مثلا برح ناكرافةناثلاةطروالا مث ةلمخحاب طئاضف

 هيلاسراعم ىلوزأ م دوفيتلا ضرم ىف تعقو نا ىلا نامرد

 ملأ ةيسابعلاب مركملا نتعب ناني ع تكل ١

 نحو رخو | ريقو ىرخلا ةره [كامتسا تاكا نالت

 20000 085 ؟؟ نأك ثرح ا نم

 ف ا احس مم لاججالا هحوب ةيداملا 0 2000

 هئشع ةمحل يذلا« ىزيلكن هب د رم خسران

 تنارق تا لكد موحرملا هريس ماتخ دعلهللإ

 ع

 ةيسابعلا ف نحسلا فى ءاجموحرألا نا ءيراتلا فرع
 2 ١ 1 0 لوول دصقو جرخ نا كعلو لاقام ف لاقو

 ليوط حرش دعب هيف ءاج اباطخ ىل و

 كلذ لك ةناطيشلا ةبراحمو هللا ركذو ةالصلاب كيلع»

 مقتنينأ دبالو داصرملابل كبر نأ ملعاو . نمؤملل حالس ريخ

 دمتعاو .نيملاظلا ءال وه نم كنطووكتيل الو انتدلاولو كل



0-0 

 هتمابشو همحشل نشا نم كاما ىذلا ( ٌّ ز يدنفا نا

 سدنبم ن الا وهو نيققانملا قافتو نيئارملا ءاير هلمحت مدعو

 نك هال ( ارهاب احناجم هلمع ق حجم دقو دك كر

 ةيرطاتب اى طاقلا نانور دكا

 هلمعي لمع طا تاع 0 كوليلا اذه نا

 هتتمس ازاتما تناكابلا ره ,هاظلاف لاقثالا له ادعام يدنا

 ةمولظملا سوفنل ل هيب ها رس اطل اواو خا هجر

 شرويفو ةيديدملا كاكسلا ىف نيئانباا كلير تكف

 ظ اه ريغو لاتشاا

 اناؤ ةلقثد  تلخدو ريفملاو هلراف ّىقاو ترض مث

 4 مو ىتح فوفصلا طسو 0 و حملسلا لع يدنج

 وفع كيفن 3 ةسشااك نرط مون وهذ مخك هع رولا

 ةاعاق أشاب نك راد اناا ترحل نع ودملا ل

 لوطي تاللافتحا طابضلا يتاوخا ماقاو ىنيشاينو يبتر ىلا

 ةرشع ةنماثلاةطروالاذ ةيناثلا ةطروالا,بتنبعو ابليصافن حرش

 "دلل كسلا ترد د كك رحب ناكر
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 ! رسما قلك الا 6 0 ا

 قو افلح ىلا اممو نأ 1 تكلبحم لالا هد ىلع

 1 الاهنم جرخأ الو اهنجبس ىلا ل اخدأ اهلا لصن ةطحم لك

 سانلل اهنم لقت أ نوجس ماسر ىف :اك ىرخالا ةطحلا نجس
 ! رصم ىف زياكنالا لظ ءابنأ

 يف مسالا ةماَع نيبرصلا طابضلا رطاوخ تناكدقو

 روبظ متأ ىف مرثأت رداوب تناكنيذلاو ادج ةرثأتم افلخ

 نكلو. ءىطاشلا ىلع ةرخابلا اورظتنا نيذلا طابضلا كئاوأ

 ا ميهاربا وهوامتفار تل ةلعزالا نادم

 مال آل انيفخم ةرخابلاب ىك اسما ىف نأ ىأر ( نآلا اان

 يلا قئلا اذا لتصحم نأ ىنع امل ايفالت قام اف نيرظتإل

 د ورشلاو

 كا تم ع قل وح اذا نسا تل

 كب يحتف ىنءاج حابصلا فو . سرملا مم تاقالشتلا ل

 ف واذ وسلا تعض كفو الهدم اندتح ترص كنا ىللاقو

 ىثابزويلا ةرنغ> كولب ترتخاف اكولب كسفنل رتخاف قطر 5



000 

 يهد اعأ ةلالا هذ ه نم تشهد دقو 00 | أب لقثم

 ىذلا لجرلا نأ ملاعلا طاببص لك نظي اك نظأ تنك ىنال
 هذه يف ثكعال ني وأ ةانم هر سد رج

 هيلعو يدنجالام هل نوكيو هحارس قلطي لب اليوط لالا
 © اهءازو نأ ديتعا تك ىف ةلاطان هده امأ : هلعام

 مرحفديقلا اذه مهمتز لعمممم دبيقتل ىنعمال هلال. صاصرلا

 ا ها ط رمل ب رهط يد ملاح ا

 لظ ىضق اذكه نكلو ةليقثلا ةسل رادع 0

 ! رصم ىف زياكن الا

 انق ةنيدم ءيطاش ىلا ( اردنسكلأ ) ةرخابلا تاصوام

 ملعأ انأو انق ىلا ايمو انا قى لاقو طابصلا دج نءاج

 يرلا شيتفت ليكو ( فصاو كب نيسح ) ربكألا كاخأ نأ
 ءر تا اهم هارد هلاتلع انش هم درب ليف. اع

 ”ءاوألا نأ اذراع نك أ[ ملو اذه تلق . نكمأ نا ناوأ

 ا اكهور . نم برق بربقأ ةيؤر نيبو ب لو ةيرسلا
 ' تاححشتالىر امو 0 امو ندا نيب لو نعل



 د او.هبا

 ف دكسلا هيلع ءاضعأ  ةيلعأو ره مارال ينل ك1
 اهقالشق ىلا تلصو ذإ ندباع ىلا نحسلا نم ادئاع هرج

 0 وع ( ىدادشفلا ىف ىأ) كانها تاقانس ملرأ دفل

 ىوكر و
 رئسلا سالع ةمئاسلا ةطروالا تّقفار ربظلا دعنو

 ئماتلا تاه وح : ةلسحلا ىلا ترس دهر ساشا ال

 .نودبري مم اكو امن 0 0 ممم ءاقدصالاو ني ددع

 اذخأ هنم ينوذخأيل راطقلا لع اوْضَقْي نأ

 مو طابضلا يئاتفر نيبال رو ايملا لهم وع ين

 . ينازا مبفقو« ةفرعم ىلع ىنايعيام ساوملا نمىعم ا

 ىف ناك ةفيرش ةراب ةدلاو الكفل اأو راطقلا انب راس دقو

 ىصقأ خأىفو اهؤاد اهنع اندعب ىف نوكيسواهؤاذش اندوجو

 هددصب وهام ىلع تطأ نخل اح هيضاورك أ نأ ينامأ

 ىذلا ىدبألا ءاَمشلا اذه ىفو ةميظملا ةينطولا مدخلا نم
 زيلكت الا املع دفو دنم رصم ىلع هرثاط قاح

 ناو زعبلا انكر ةع نمو اع من ىلا .راطتلا لو
 > م١<«



 د45 راب م

 ( ندلا تر ) لحو داسلاو مهلاو ليلا لح 1

 هب يرتشي ام ناعما نم هيلع قحتسي ابلقأ م دخل ىل 1 وش

 1 حابص حبصأ امو اذه نجس ل اللا ىلا

 نحسلا ة هف رغ 00 نا ل كلذ حنف ى 2>ح سرام 9 نينب الا

 هعءم ا 4 2 ( ل كوم رك هعمو طئاضلا اذاو

 لصح مم«طراض فص اندوف مسمم تا ىلوحو ترسو

 هأ تيا 0 مويا كلذ َّى ةيارطلا نم ىجورخ كينغ

 ل رك انسلا هنف رمت ىذلا ناديلا ) نوحبللا: ىلا, تمذنأ

 اك( ىلا ةيكوطلاةةتكشتو ةيساسلا لام وانلا تح

 نتالي اع قئاغفا ىلا ته اد: كلنا: لك

 اا ف لرجم دع ةياككلا كت رك دام هنا كليف"
 ظ عدال» 1 ثانلا قالغا ديع شرواحشابال هلوق ىهوىملا

 وي )1 عاد صاصزاب بورضضم وهف هنلع لخد د

 لد لعج 7 0 ىسمنل ىذالا قالا 0 00 ا

 أش هلوق



 ذقن ٠" +

 ّْ لوو يا مكتأ نأ
 ىخااي »

 قو ١ نامزلا ةننج ىف صخر ةزرتلا لصوتك نإ
 هتبكترامنا وأ هتينج اذ ىلع كوبقاغامّللاو الف تبقوع اذا

 ةنكر ةينرهر ةايلا يرن نماونلا كيال كاوفأس 0

 « نطولا

 ف ا تشن يدرك ةييلا مدهش 4200

 ىتا لاق مث . انقناعتو ىسفت تكلا . اهكردأال ةيفخ ةوق

 هيف ئرآ امينا : ساي الو رجصت الق ةعاسلا كك

 . نطولا نع جارفالا موب وهل ملاظملا هذه لاثمأ نم ريثكلا
 نطولا همدقيس لاثم لوأ مهتلا نم كيلا هجو ام تنأف

 مهملظ اظ نيملاظلا عن مون زياكنالا لق لع

 ىركفو لامادعب تف 0 ار تملسو لس م ش

 اذه الا نجسلا ةفرغ ىف ىنم قبب مو يداؤفو يرطاخو 1١
 هب لسحب نأ ةعاسو ةعاس نيبام رظننأ تنك ىذلا مسجلا '

 دوعوملا ماقتتالا



 دل و"

 حتق راملا علل اط اذا ىح ا امك ةليللا تكللت كت

 نمو. هع 0 قضلا نم اثاك لايك ىسن ةلفتا بابلا

 :٠ ضابشن ذا نمو . ءانملا لا ءاسلا نمو ٠ 0 يبا ةشحولا

 دفن م لع ادفاو مجرما يقيعش تو ذا 5 طاسننالا لا

 ل اكان ءارملا فرعل نا لبقو ٍ ةفاملا ةرهزلا لع ىدتلا

 00 لاالو ةردتكسالا ى ناك هلأ زك دا هل تلقامو
 5 ىلع نأ دصق مث ةرهاقلا ىلا لالا ىف ءاج ىرجام

 نار ذق لاك: كلدب ل طباضلا ١١ هل نذأ ل ندسلا

 بيسلا نع لا ةيداع ريغ 4ك ر> ةرب رخل ة ك4دس ردملا بأن : مامأ

 نم ر ريختر هسردلا اخد كا ا ا 0 نأ هأ ليمف

 . مهم 0 دلال | ةحاح > ق 0508 نالا ط ص اهديمالت

 طباضلا كلذ 0 _-_ 5 ع ل د 1 قفدص اه

 قوس ٍِق هاخا فت 5 همم بالطو ةنسم هفرعو ا

 0ك هام لد سزاو تلطام ىلا هباجاو شوه شيف

 ان زياكنا

 ا 0اراو هلا ىنفتلا تقلا نيملا لع نيملا تينتو رف



 ت7 تزول يش اذا سل تن سلجم 420>فدح فصال

 هذي" . رواننض وينو يم وضح »د سرئز رت دع نه

 دا ؟ "شلك

 الو ادبع نوعربالو انباقر ىف ةدراا كئلوأ يتم . رئامضلاو

 مهدنأ ىلع ضرقالو ماكحالا ةمزأ ىلع نوطبشيو امامذ

 ؟حأو مزلأ
 ريدق ءاشتام ىلع تنأو لوطلا كلو لولا كب مولا

 .ةضعس ةيش هناف هنم اذه نكي منا اريثك امالكت لق

 لخدو متفتاف بابلا يفةزه تعمس تح هنم ىمتأ دك أو
 اكو ودلك نم اجد كل( نذل فرش وه ) ىئانوأ

 ىُم لبقا » لجولا فئاملا توصي لاقو ن 'ءلا نم ةعطقو

 نلف انآ: لاكف همسا نع هتاسو ارك اشهنلبتو ا

 تقاتل ثنا تقر لوألا دل ىذلا

 0 اهبجو ةدفهل ىركسع ساجم مامأ ك احأ تنك" اميح

 وبطل كك رج يع كعافد نسخ نام 0 ترم دل
 حا 3 : ينءارب

 هف ربظنت ال ىذلا تقولا اده يف هنيمثلا هترده قاطعأ

 كل لبف ىسفنب كيجنأ ىتا » ! كلذ دعب ىل لاقو ةءورللا الا

 3 ادبأ 0852- ».! روفلا ىلع هل تلمذ «.برمهلا ىف



 كك < كالا

 ل لثم دقو : .قئاقد عضب دعب ةملكلا هذه ىتتجاه

 دراوت" تناكف . لثع نا ءاشام فواذلا روص نم ناطيشلا

 . ديدشلا ىعرلا ىلع ثعبي املقأ اد كا ىهذ ىلع

 77 لاذ ذا ناكت ام فيما ادامو لوقا اذامإو
 ” ادع مل تدباستو + ع لك لع تباع ازيعاو ”

 2 ام ةنم رك دا طال كوه اش تناسق

 كاذك أ . ةبلاغلا ةنلابلا ةجملا كلو مهللا كناحبس»

 نحلا نيب نوكرتيو . نوجسلا تابايغ ىف ءايربالا قاب
 ع لع ءايفو الا رارحالاب ل كلذك 1 نوتفلاو

 ” ضارتعاالبللا 7 ببسالب تاناهالا فونص نولي سانلا

 ناسللا لحب قس فضغلا هنكلو رداقملا هل ترجام لع

 امكح مصخلا ةيؤر نمبضنلا ىلا يعدأ ءىث ىأو . هلاقعنم

 ىثخ الو اك امنا قلل ةمرح كهني فاصنالل ردصتلاو

 ظ 9 اك تح لاو انقر

 ” ايفقرلاتنأي نيبلا ظلا نم تيقلام ىلع ديبشلا تنأ
 رئارسلا ىف اع ميلعلا تن ١ نيدسفملا نيملاظلا :ءالؤه لع



 ا 0 ١

 2 رهاظلاو يزكلا و ٠حسلا 00 رس كاع نمو

 دالاس ئامال ةرادكح ىلا سيف كلا
 زادكم كلذ ىاتتلان لف نان رعاية اش للا

 كيينملا صعل ىلوحو يف اراسو هلكسل 1 0 ليمتسل 6م

 وع اما ل! نجم املوطو لارتم اهضرع ه ريعص هفرغ كل

 . 58 -,. 5 ب هج

 ق نحلا رواغم قوم 5 اعف وأ ةقرع اي - 2 4 ىهف هرشع ١

 ءاطو ال ضرالا ىلع نكرتو ىكجر ىف دافصالامضوو نجسلا ٠
 تايلاقلغأ مث ءاجرالو نسا الو ءامالو دار الوءاطع ل

 :هةلغي وهو شواحشابلل لاقو

 صاصرلاب بورمغم وهف هيلع لخدب ادحا .عدب الو

 « ادغ

 ان اوان ءمس .اههءمسف ةماكلا هده ىممسن نا دضق دقو

 لجأ نهكتل د ىلاعت هلوج زك اج ناعالا نشتسم سال ت|

 اهانعم نم فرعي اهعيس ن 0 امو اهتسمس . « باتك
 نيَح ففوذتلا اج سابا فرعا نمل فاس

 !!ناسناردص ىفرترب نيج كلاب اف صاصرلا نمت خب يف“ ثري



 دخ 50 كت

 أ نظي ناك نم ممم و رص ثرطعللك نود دز يلوح

 برآعا نم براه هنا لوقي ناك نم مهممو قراس وا لتاق

 وهاذهو « لماك اطصم » وخأ هنا لب لوم ناك نم مهنمو

 قللا لوقلا

 | ال1 نر اتم نور دعما ظايضلا ىايقتشا' دقو
 نوجاضصُن وبضاغ# و ينولباق لب . ىنواقلا ملظلا وناودعلا اده

 1 لا قفار ممم ترو : ءارتقاو ءادتعا نا ل

 : لاقو مدحأ خلا مدقتا و مهم اها 1 نأ نا

 .مولظلل اناخأ ايد

 ةياورمويلا تلثمدق ىرصللا شيلا ةسائرزأ دقتمن انأ
- 0 

 اعيرب ايرصم ًاطباض اوءلظ ذا . تاياورلا مظفأو منشأ نم

 » لماك ىطصم 0 وخد هند ىلعانا ودعوارو راولماو

 « كنتراشا عوط اناف ان رف

 لرجل قادد ةنانملا هذه مل تركش نأ"الا دس ض
 د0 ست ورلاو ةيكلللا لايتساب مهبلع ت رار ركشلا

 ال سم ناك ا زمأ هللإ



 | بم ملم

 اء ئ

 ضو لن ول نط ىن روغت اهف ضرالا

 الو ىلا دنمت ىتلا ديلا كلت . ةللاظلا ديلا كات هدحب ىنع دوذال
 .اهدم نمل نادجو

 حال كلمأ تنك ول ةعابلا كتف تدضو كونا

 لطابلا نيب . ءاذولاو ردغلان يب. . لّدملاَو رظلا نيب ه لصفال

 قيس نكلو .دادسلاو لطاا نيب .ربطلاو مهالانيب 0

 0 ىعأ 1 نمتجرخو لذعلا فرسلا

 قيزطلا. يف ةترتبو ةيزملا تكررت ىح .تلذك تنزل
 نيرهاش حالسلاب نيججدمنييدنج نيبارئاس ىنتتدجو كانهو
 نكلو . اندومي طئاض فصانفلخو قذانبلا لعتايكنوسلا

 ] !ايراذ هب نك أ مام اذه + نبأ ىلإ

 امموةيكي زال ىلا اهنمؤ نالون يلا ةيزطانم تست

 هذه للخل ام اقرت ةيسابعلاف ةلاجفلا مث ةبرعشلا باب ىلا

 تقرغتسا دقو . اهركذ محبي ىلا نك امالا نم عراوشلا

 تاعاس مدرأ ةيسابعلا قالشق ىلا ةيبرلا نم ريسلا ةفاسم

 ادذثم ايلا ريظلا ذهن ةديازلا ةعاضلا'ى تليصو د! - اني



 7-0 «و ا

 نع عافدلا قح » يئاطعا بلط ىلع هباوج ناك امناو . افرح

 . هلوح نم ىلا تفتلا م : ال: هك رص راو ىف
 ثا هلق ناكدمل هلا نيعو دار نه دقف اشاب لدنر امأ

 لاق ذا هليمز نم حصفأ ناكدستف اشاب ىلضف امأو . ازازتها

 انوا هانت هي. تفطتام تاوطا ىزتلل نطق. ولو . مل

 : لاق هناذ اشاب ىرهز

 . ةريبك ةمهللا نال هسقن نع مفادب طئاضلا اوعد »

 دارا ءانسلا نع ديربلا لوصو انل رضح هوعدو

 0 ا

 اسم دق لاذ كلا 0 لوق هن« عمسإ مف 5 اذ لاق

 دقت لووتلا كل ىذغ نضردلا نالو قليا هلك عاتنلإ

 م ا ءاضتنإل

 0 ردكم للا لالا ىف ان لعتك رادرسلا راشأو :

 نع موجنلا مفرو ىلا ءاج تح سلحلا ىف رطخم ماق اذهو
 دابل ليست 7 نينيعلا نم نيتقدملا مف ر ناكل اع عك

 تداك ىتلا ةظحالا كلت ىف تذدوو .. سأرلا نم ةمجلا .
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 ا 0 لع تاقو.تشهدك

 ديربلالوصو هدهو : فرط نمز قة لطتلااه قاد ١

 رودص مرات قباس ءافعتس 0 ممرات ناف . ىلوق اهخئران ددؤي

 هرمز ىف تاقتسا َّك الدج ضرفنلو . ةديرحتلا 0

 انمةطرو اب قاحتت الاب -نئالعأ بق ةلاقتسالا تددرتسا مب رملا

 اهدادرتساو ةحيحص َيااَمتسا ناف عاديتسالا طاببض نم ينال

 الا مبللا لمعلا اذه يف ينرداصم ىف دخل 3 الو حيحص

 تلي : قي وسوم: دما اولا ساس بم ضال اك 1

 ةلأسأو 'هلباقأو رضحأ لأ نأ هارادا مس

 7 برملا ناكرأ ةمدخم قاحتلالا

 هذه ىعدتسإام ةلأسلا ق له كلذ دمن .مرئامخا وعن
 : ينريرجام ! ! ىنذاه.! ساو نمز نم ةعاقلا ةجضلا

 77 نواَملا يف هموم كوك 1

 هنومسلام ىلطأ ىناف هنا 1 ءىث ىلع تك احم تناكاذا
 «هبتك ًاريرقتب ولو ىسنت نع عافدلا قح ينيطعي نأ الد

 اهم رادرسلا عمسي لق العفتم| رئاتم ةماكتتلا هاذه تلق
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 ةدعاقلا قام لوعأ:انأو هفوس لمح وهنالك انرس:ق'ز

 طابضلا فاديا ىف هعبتملا

 هلا مدقو 5 ملاك كب نب د كم ةفرع انلخد

 ل[ هاف ةسورحلا مسقةينادتموق باطخ ريما طباضلا

 دانه هاف

 ار 7س ةتماقلا تعال د ٠ ةعاقلا هادى الاخب
 كانهو ةفرغ انلخدف انيدو 5 رقع هناثلا ةعاسلا' كصتنم

 اتقو املاعاي ركع 2 ثا رباشاب ةهتك رادرملا تدجنو

 1ر1 نم لك ءءاشالدلر لارج تن اع وضداالا ةواضعأ

 ىعدملا ناك اما لضف 0 موح راو اشان: ئرهز دمج

 كل نيودكم ىلا

 كلا نأ لاعا ىفاتكاردلا يع ةعملا هده تباراامو

 ء الاسم اغأ روشتا تقك ان ىكتل و ةريدم 0

 : الئاق رادرسلا ىبطاخ
 دلك اه يح كلذلو نيرلا نفز قف تلقتسا كناذ
 ى) 0



 - 1و

 لكذخأ قحت نس وام غ5 تسلا موب سمش تغزي امو

 طابصلا نرمأ تنك دقو رواطلل:انجرتو -' ةلمع ف لد
 ةثدحلانيناوقلا نم مهنع باغام ىلع ءامدقلا طابضلا فصو

 شيلا ماظن ىلع تأرط ىتلا تاريبغتلاو

 قلللا ميركلا هيلع فوسألا ىنءاج كلذكانأ اهفو

 هينا رجلا مق تر 0 رصان ىدنأ 00 نتابكنلا

 : نا قدا قار
 كلاسراوكفاقباب ةببرألا نم ةينوفيلت ةراشا تءاج »

 « نيلوالا نيمزالملا 000 7 الاح اهلا

 اعنهذ ىلا ل ساخر رئهد 6 أنا اذه نم تشهدف

 شهدو . كلذ ىعدتسإام منصأ م ىنال تيم رض

 تعا ىلا ةساورك دقلو . ءاندسالا دعا نم فاك

 0 راز وتلا اقناع ع ذأ مو لدتا ا نإ

 ىلا باهذلا نلطب نحضم فاَتبالا نأ اشهد شهدلا دازو
 ةرضاملا ةديرحتلا فورظ عم ةمرحلا

 ىدنفأ دمحم لوالا مزالملا ةرضح عم ةيب رخلا تدصقف



١95 - 

 امصم لاو الفأ : كل رعت أ كشو لع ةددرجتلا ىهاهو

 طايتضىلا نآلا ةجاح يف شاملا نأ كللع عم ءافمتسالا ىلع
 ٠ 7 « 0ك

 يئاقعتسادرتساس : هتحاف ٠ مسا وهو اا هله لاك

 ( ار ةيدحم قامبلالا لك ف دعاس نأ كعم ندر اءاقا

 :لبقتسملا ىف هتيمهأ ربظت لمعن موقأ ىتح ةدايبلاال برملا

 6 : ا 10 ل ىندعوف

 لوألا قلامتسا<يف تددرتسادقو الحسم اباطخ رادرسلا ىلا

- 3 : 

 ا ةطروالاب ىنايعتل نزعالا 4بقو ةب رخلا نم اباطخ

 ىلع ابامع نال رم تلا . فدرلا طز 1 نم" ةاريشع

 ق تدصقف ..: لماعلا يلع ا اجب 1 دل كلام نظام

 2٠< « ميهطت 0 ىننلك هتلباق لو هطروالا نادتماوت لاخلا

 ترداف.ةعلقلا كراع 0 تام.مو نس دامو 2 0 ا دنح

 ةرزللا عمليللا ةلوطدلو لق تادعادقو َكنِقو عرش ق كلذ

 لاب ىداعتلا ىلا "سوانا ةيللا مون ىف
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 77 بيس الب ةناع قا مزواو و اب للغ مهم

 . . قكو ملا ةئاع يف نورك اذ

2 

 داباممالا نادر ولا كسار يوما فرع

 03 عم ىنداتت دالبلا ةمدخ نأو ةناهلا غلب ىلع مقو ىذلا

 ةلان الا تدل هلا أ ىف يخأ كنار ل ىنطو

 قأشلا اذه ىف دنعو ةرديكسالا نمنح ١
 تخاف

 : ليام ناعماب ىرصلل ًارقيلف الأ

 ةيركسملا سماوالا .تتلعأ ةلاعتسالا تدق نآدذفإ
 رفسلا ىلع تمزعف ةيردنكسالاب تنك دقو ةديرجتلا 2

 نع ةيقر راش ةيسلتسا :راطقلا دخلا نإ لمد ةميضاسا د

 ئروضح نضمن و ىلط' يف تاسوأ ةيرظا نأ اهدافم ردك

 ١١ ءانالثلا مو ةحيبص ىف تدصق رصم ىلا تاصوالو

 رازنجأ ناك كب يومكم يالارياا ةر شع وخل
 ٠ كءافعتسا تمدقكنا »لاّمف يلط ببسس نع هتلأسو ةيبرحلا



000 
 دل لوا تيكرو عاديتسالا اذه ىلع قداصف اهتيماح ىلع

 طابضلا ميج كرا نا لد ندر دقضياو تراس

 ا ديك لل سلا ن3 يع لع نو رمل
 رخاوبلا وسر ناكم ىلع لطلا ءىطاشلا

 اا كدا راذنا ةباع يح عادولا رظنم ناكف

 ا 6 دلو نورد لاعاد رف ناكولو منسم نمملا

 ممو سميتلا ءانا نم لعاصلا ضف تدهاش دقو. انرازح

 ا ريبلا كشو ف ةرماداو ىينكانأ قى نوماح

 ا اطشا ولو ويعدوملا تاكرذ داورغ ةلطملا تازاظنلاب

 1 عاد ولا يف ليق ًّئ عامسا لع امم لوذيعتسي ةلا ودجب

 1 نامزلا نة ظ1 اورخاتام تازابغلا

 غو نم هداتعي ام قدصو 2 ه.وئنظتءاسءرملا لمفءابساذا

 هرهاظموأ ناوقاَتلا نم لاب هل رقتسي ال ملاظلا نا الا

 كالذي

 ا ٠ الل طاضلا كف ناك ت ىأف ىرتشتلاف
 وو

 .دحاو لوح ننفتلم دع نع نييرصألا طابصلا اودهاش دقو



0 

 5 ىوفرعو ىراوطا اوسرد نيذلا نيلداعلا طابضلا رابك

 تنس الب. « ىعبف لعو» 3 حل نأ دف هيلعربك دقو ةفرعملا

 لالتحالا لدع دارأاذكه نكلو
 ةماعلا ةءاربلا زبظنلو ةلوادملل ةضفن نيا الخ

 ادبع ةمدخلاب مهتدحأو ةبتر طابضلا لقأ سيئرلا لأسف

 نءارتن :زوقلا لع هءاجاف ناشلا اده ىف ىدنفا يأس وهو

 هلآسف
 1100 هثربت ل

 ى» نا 3ك لافف

 ليلد 8 هةحح الب لوول هل اظلغم 8 هشقانف

 ىاما رهاظ قحلا ناذ يعانقا تلواح امبم هل لاقف

 4 ا كر عر ويف ءامنلا دكا ف لح روبظ

 قلاحا ررمت ةداحلا تاشقانلاو .درلاو دخالا دءبو

 لمعت حداسلء ىث هنشا َىش ل هلا ل1 كه عاديتسالا

 دقو. ! همأما هدوجو هلع ل فش, نم دص قلطلايبرحلا نسما

 شفتلل نك اوس اقر دبا مودك هكر ألا هذه عوقوقفاو
»>»١+ < 
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 انتو ايظع نيمللا ناك امم ةناهملا لع ريصت نأ ىنأت ىربعلا

 0 ع لوب رهدلا امل فقو ولو ةيملالا ةزءلا ريغ لذ نا

 للذيو ءازوملا ىلا هبحاصب لصي مهشلا نا فيك نأ

 ةققالاو ىرصلا طباضلا داؤف نأ فيك مل نيبأ باءملا

 1 نافرتم ال نإ ونص ةللاغلا

 اللا هيلا هده لسا ياو نال ادع نما
 ناكالاطو ايدج اعف اهتاطم ىو قدح نا دمدال

 قالخالا هب حلصتام ربك أ نم رداونلا هذه لثم

 اج مفارت نادعب ةبركسعلا ند ىف ةداقلا تح

 ءاضعأ نموضعلك شقانيو( ةباينلا )ءاهنالا بناجو ءاعدالا

 ساجلالوادتيو ممأاو ىعدملا جرخم : هارب امفنيفرطلا شلح ا

 ( 4 ىر مأ بذممهللا له» ةلوادملاعوضوم) ارس

 تمفادزادعب ةلوادملل ساح ما ىلتخا ةدعاتلا هذه ىلعو

 ىدنفأ ميه 0 ىثايكيلا ةرششح مفادو مفتي لم نع

 كراك دقو )ل الا ىربصاشاب مهارإ ) ايعدم هتفصل ىربص

 نم ناك هال ”ىلع تناك امم رثك"١ ىل ةَقيقْللا يف هتعفارم



 بالو

 اظابضلا نيب روتلا ءانلا ف .تيسلا تنك هك ا

 ةبك احمالدقعتلا سلجلا ناكو . زياكن الا طابضلاو نيبرصملا

 ىو ةرشاعلاةطروالا دئاق كب يتديس ماقم مئاقلا ةسائرتح

 ماقم محاقلا نيموحرملا مهنم رك ذأ نوبرصم طابض سلجم ا

 ىاس ىدنفا دم غاصلاو راتخم كب دمت

 نك طنوس نك ىلخلا اذه تانسنا كاكا ةحلل

 ا ىركسملاىرصلا ممشلا بورض نم برض ىتك احل

 ماس رصنع نم مهنأ اوفرعيل نييقاعلاو نيرصاعملا نييرصملا

 نال نام نس عام ال ردو ميضلا ليقيال فيرش
 ليلا !ذمل ىركسملا ىرصللا ممشلا بورض نم ابرض

 فاي فيرش ماس رصنع نم مها اوفرعيل ىب الا ليجالو

 تلا ريخ زعلا ق توألو راعلا الو رانلا اعاد لوّشو لذزلا

 ةساضلا نع ىرص ناكعل لضفلا ادسلا 00
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 دعاملا كلن ءارطا لع ة ةلادلا ةلغم الا ثاان ءارقلا نلاَف

 َط ةطرالا تناك املو نك اوس رانلا ترص ظحالم 6

 الا دا يأ لولا: ةفردلا يه امل امان تنك يتلا

 برضو رعق ل لع رخا كواب مدعتا نم نوراغ نيذلا

 اذا ءرملاو . جدج ىئئابكبلا مامأ ةسمد ندا اتيارالا

 ”انلل سا 2 هلع ناقه ادعو نيو ةقب ةلصلا تنطق

 هقازع داكن ىهو داق الا نئاغضلا هناق لمح هادا كا

 000 دس نال الانايلقي ل ا كا ها قردانام لوف اهرك
 ا هنمكل ا ل و نيعاص عاصلا هل دكا لإ ريصلا قطار نانملا

 ظ ىضتقا اذا نرَمل ابرق هتلتاقمو هتلب امأ تددعتسا رشلا ردا و

 ارا هذه ىم نومقوت اونوكي مل مهنأ يهددو سالا

 ظ كلنا ىرجام ب د1 كلا نا سديد
 1 المع لمعأ ىن "1 ايع دس لمتلا نع تو حارق :.ه هن افراع

 : لعأ 0 مرتحأ 1 كلذ قوف ىتاو نقواق ماظن ريغ لع

 تمدق ىتنا مامالا اذه ةجينت تناكو ( ديصقلا تدب انه )



 - امو

 ىلع هيف تملكت اباطخ مهملع كسلا مما دع متنا امو

 امل انا ارض ىلا ةليمألا نم ناو داحتألا سا

 ىلا للم فضلا ىف قافلا انو ةرما

 قذلا لخلا وهو ةعمتءامزر سك سضصيوةقرفتم اهردلا 1

 : هلوقب رعاشلا هانع

 اداحلا اوقرفتت الو بطخ .٠ ئرتقا اذا ناب اميجاوولا

 مجرتما لع ىفنخ هنأ ديب احضاو رك ذأ اهذ لثملا ناكو

 ارضاح ناك ىذلا ةطحلا نادنموقاشاب ددول ىلاه,هجرتف ليخدلا

 زلكن الا طابضلا ىلع نييرصملا طابذلا ض 5 نا تلاد د

 ىفاَقياب يلاتلا مويلا ىف رمالا ردصدقو . ةماع نيلتحلاو ةصاخ

 ماعلا دْئاَقلا مامأ ىرس قيقحم ةظفاحلا ىارسب ىرج دقو

 ىنعجرفاف ءوسلا ليخدىلا هبسنامم ىنءار نءوبج اذنك اوسل

 ىلا نيسوسوم اونك موقلا نأ ىلع جذاملا ىتاث كاذ

 ىلع ىنبي نأ مص اذا ءوسبلا ءاطسو هلو ام لك قيدصت دح

 ىدم ال هللاو فاصنا بلاط ىلع روجلا وأ ءىز لظ محلوق

 نيثئاملا ديك



 لا

 انآ نأو ير نكحب م وهو ل 1 لبق هم ةلأسملا و

 نأ ديعلو . « لاح 0 هدد نم صلخي « لمأك ؤطضم »

 رانا اذه ىراظنلا سلخ نيارو رادزدتلاو ديمعلا ثدحم

 "اد ايا عا لالا اج ردصت نا !ارياطوو دلتا ويس اودصق

 الرمال الا مزالملا ناكم نيعتو اودارأ ام مهل ناكو باطلا

 ةملااو ن الاوه يذلا هدأ ىدنا ميهاربا لوالا مزالملا

 ماظعلا طابضلا نم

 9 ًارفأ ! رارحالل اب و ةيرحللاب ! ءافرشللابو فرشللا

 0015 مرح نكس ىلا سوفلا لكنا ماعم وأ ءارقلا اممأ

 يم ا طعنا نول ل ريق ىاضممو غو رك

 79 لمعلا

 اجذوكتا ءارقلا ىلاو اهنم جذومناو دياكملا ةحصاف كا

 ريغ ىلع ماقتنالا ىلع زيلكت الا صرح غابم ىلع كدب ل

 اان نك وسو انف ا بيس الب ىذالا ديعتو كلذ

 هيلع هللا لص ىنلا دلوم ىرك ذب الافتحا طابضلا يدان ىف

 "كالا طابضلا لك لافتخالا اذه دوهش ىلا انوعدو لسو



 ب ,

 تع ال

 ىنبي ناك .ناو .نسحتو ديرب ال ثيح نم ىنبرطي ناكهبحأ
 تناك نيضلا كفو ف قيفشلا كلذ ىركذ ترا ةءاذألا

 ةننبصو اعلا نعام لع نترت دق هنأ لع قالا هيا

 |وابع م وهو كب تحبه ماعم 6-1 !| قتلامتسا تيدف كد

 0 بيتك رق ةنئسلا 2 نأ تر ةحياف تناك

 ىلع ىذلا ليعامشأ يلح ىدتأ وم لولا مزالملا نم

 ةنسش وي رهش ىف .كإذ ناك دقو ةملساتا ةطراألا لإ

 قطصم 2( روحا ىتا لوفرعل نيذلا زياكن الا نعل . امفذعم

 دزاو ضال نم مهعم يغراف اريفك صالا هلع قش ) لماك
 ِء

 ةناها ريتعي ةينسلاةيعلا نم بلطلا اذه نأ اوربتعاو ديزأ نم

 ل لا ماقو مل (! لقالا ىلع ) اها هيش "8

 ةندق 0 0 8-0 2 أشاب

 كال ىذلا نأ ذي يضلل . نال ءأ هللاو

 ظيغلا 3ع نم مالك ةلأسملا ف ماكتب ناك رووا هش
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 هنأ اهلط لع نترت دقو ءاسؤرلا كتلوأ دنع ةعقوتم ريغ

 «ذلا ممل تتفق ىتاذ يف مجرتملا تاذ نم ماقتنالا اودارأ

 ىدنج فص ىلا ىتولزنيو هدمت نم فيسلا درج م ىنيشاينو

 1 كا دا ءارقلا راظلا تع مضأ نإ تارت كيش

 يلا د عدم نكي ل نم فرعيل ةيداخلا هذه ن 0

 نط كاادكلو نيصلخملا نيلماعلل كم كلا ا لع زباكن الا مدق

 ”اكام ا وظعأو أ

 ءام ل ادن ل ل ١١ اده 0 كد نأ ىسعو زياكت اللا

0 

 انامل نك فك ةريسااهده نم كلاثلاء را قف تنس

 0012 كيدملا طخ نر ديطص ءاظعلا زيلكتالا

 اسنرف باونسل# ىلا مجرتلل اهعفر ىتلاةيسايسلا ةضيرعلا اب

 "1 دا كا َّق هنلفل نم غلب دق ا 0 1 فكو

 كه رسل امسالا كلذ 2 رك ىاعداك ع ١ ىساتن ناك

 ىذلا مسالا كلدب ىابا هتلمسلا هن انساب )» لماك طصم 0



 ومو

 11.1 اهردق

 هبقلت عراتلا كلذ نم تادتبافةيزدلكت الا نا اما

 1 : نوكلال قرذلا ءانبأ ومس نا را سيبملا رئاثلاب

 ميم زيلكن الاو ةماع برغلا لهأ بولق ىف وه م مدالب

 ! ! هصاخ

 شيجلاةثداح

 © هلمند ةددرج

 « ءارقلا شهدت ليصامت »

 دق ىتنا مهم ىمام ةعلاطم نم ةريسلا هذه ءارق ركذب

 5 را ما 1 6 0

 2 نم س وفن 0 ةطخلا كلت 9

 نييو ىني تاشقانملا م رادام اضيازورك ديو ادندجاتيشاهف

 ناوالا كلذ: ةلافتسالا هذه تناك االؤ ىاسؤرلا عد
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 همأرتحاهدهج لكب قمح ر صم نع ءالخلا ةلئسم غلب الو

 ىتدالا نم له هلاؤس كلذ لع فاعأ هنكلو :ارتلكت ال
 لو اال رفح نارا ا ايلف ركل ةييظع ةلودب

 ا راالا دمأ هلع ةنهاو اجيشا نو لك تاو
 اة | س  و نصمم ل نا نم 0 باطي

 : اهف دطوم نكد

 ىلع شايع ربكم زيزع لع تبيطخلا 55 ل دعلو

 لبمتسما شيل )اتبمتل وهب ةعرظعلا هتطخ بيطملا متخا اشاب

 ( دحا ىلع صعتسم
 ليوط قيفصتب لماك قطصم مالك لبوق دقلو

 ىف ةناكملا نم بيطخالام ىلع اليادو .. مظع ناسحتساو

 ةسيفن ةءده هل اومده نأ لع قويا رت هئيطا وم سوفت

 0الا 12 لوح ناس لامع الا ديا نب

 تاوطخ هل ناك نا ةفيعض تاوطخ وطخم برشا ىزيلكنا

 ا ا راملاو هيلا نأ قمن واتم ورق انس

 قح قااطيربلا لالتحالا ( عفانم ) نورد نيبرصملا نف
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 ىنأت دوعوملا مويلا كلذ نم ةنماثلا ةعاسلا دكت مو
 ناكو نمزب ةبطملا ءادتبا لبق يأ ممتجما ةعاق ت التما ىتح
 وابل دة لدن ةعاملا يفزاكم لع لوصحلا مطتسي ' نا

 هءسو قام 16 ليسو باشا بطخلال هليم هددشسو هتح

 تاساسحا نع ا م اغا لماك قطصم و لع سهريبيل

 4ص بعشلا

 نيبرصلا ادم نأ همالك لالخ قف تطل لفدتاو

 عادل د اكو « انفومضل ءامرك ادا شلل »وه

 عم ىزياكن الا رينلا نم صلختلل اولمعي نا نيبرصملا ىلع
 : 5 : هذه .اهن قؤويلاط ئلا ةيزللا ءاتالع اطوروا 1
 معلم فيخم ربظع لودلا رثاسل ارتلكنا اهربظت' تلا ةيرخلا

 دجوت ىتلا ةنسللا ةيدولا قئالعلا رك ذ بيطحلا تفي لو
 قئالعلا هك رح نينطاملا ني 0 لانر صل ند

 تا نما طا1خارهظادقلو ة ه4همدخ 0 مدخم يبا

 اصوصخ هةاسفن نم 5 0-1 نيسورودلل ةحملاو 9 الا

 اهل ءايفوأ ءاقدصا م رصمب نيلزانلا نييبوروالا يق د



 ل

 د اكدر ءاطغو) مهسفنأ مهسقنأ او اوك لا مك

 ناشي سيظللا هلاق 0 دجاولا يرطب اييدلا

 رقأ هك رس 5 نأ دعلو : تلاق 5 م هلا

 رت هب وسلا ىلا اندروأ ة ةوعد هانعم رارق ّس نوعءمتألا

 أ دعم

 00 ا ب اباه راش ا باسل ة برج تلك
 "اء (دكسالا ى ا لوا تلمحادللا»

 امو اف اذاب ةيرصملاةيبشلا لاحر لك اهف كارتشا نطو

 ةفيفح لع ةحمرص ةلالد ةرهاظلا هذه تلدف تايثيملا يوذ

 مهنا مهاوعد لازت النيذلا زيلكت الاوعم نيبرصملا تاساسحا

 مهاضرو ىلاهالا ةبع ارد

 ةعيدبلا بطحلا اسنرف ىف ىتلا ىذلا لماك ينطصم نأف
 ورانا ىف ةي رع ةيلطخا بطحيس هنن نلعأ ناك عم نع
 اصلا عدم ىلا هما ناقة ردكستلاب حاجا

 ةيلاطملل ةّميرط نسحأو يزيلكت الا لالستحالا ماما اهعابتا

 مووت
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 1 ةةوروالا دئارأاو هبطخلا ُِظ

 دئارملاهتبتك امم الاثم ةيوغرلا ةريسلا هذه ءارقلمدقن

 ةيردنكسالا ىف ةبطخ لوأ ءاقلا دعب موحرملا نع ةيوروالا

 فنراونع تح ايفاَص الصف اببدلا ةدلرج تبتك دف

 : هدرعلا اده ) ءالخلاو نوررصلا (

 قى نطق دنلا ىرضملا تاشلا لماك ىنطصم قا (

 نوتسدالغ رتسملا ىلا اريخأ بتكو رصم ىلع ايوروأ نئادم
 هيلع را لا معر باوجو وه هأنرزمشل اناتك ءالجلا ناشد

 نيدرصملا نم روهجج ىلع ةيردنكسالا ةنيدم يف ةليوط ةبطخ
 سومو 3 ءالملا 4 2

 01 دج ىعسلا ىلا ةنطو ءانا أعد نأ دعلو

 لك بانتجاو مزحلاو كانزكحالا همزالم عم ,هدالب هب رح لبنل

 لماك قطصم لاَ رسهعم ةلثس 000 ها نمام

 نيذلا ىلع ةجح.قح. لك ذخؤت نا حصي يتلا ةينأالا لاوقالا
 هنود: ىذلا ىمايسلاقوذلا نع نودرجم نييرصلا نأ نوعدب
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 001102 ةدردملل د هللا اع ىف نهض دقو
1 7 0-0 ( 

 مهممغط ددبلا ىح مكتسلاو 5 ةأ موراخ ءالخدلاءادعا

 انيولق عمتج و اتاك دحت و موهمعاسم لشفتو

 ىلع اوظفاخ . ليلملا ريمالل مكبح ىلع كلذك متهرو

 همانأ هللا زعأ رص 0 ىب ا هناف هل اوملعتو هئالو

 هلا ززدعلا نطولا ما 1 5 ءائمو ركمامأ لم و

 ونحلاب هسفن ْن 00 2000 >و لجو كك

 ثيح اهلع ءافشل هعم لمعال هيوخا ايدانم ماتف اهم املع ةمفشلاو

 حرففهروعشل نورعشيو هس نوسحن ًايجهدجو

 هنو ا مهمأ ريخ ىلع اوءمتجاو هب اوحرفو م6

 نم نطولا 0 ىح باوغرألا عامجالا اذ هانل مياف

 هنامح ىدصاو هينب : عا هلممد . نام اد نم 0 و هتاع

 يفك هنن سرام ١١ ق' رصم

 ( لماك ىطصم )
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 : هيمن اذهو نيؤلا رح رك يردك سلا لاس ل 1
 يي ةيردنكسالا ىلاهأ ىلا »

 ءازعالا 0 ءانبا

 ركشلا بجاو ؟ل ابدؤي نأ نع ىناساو ىملق زجعب
 هومتدا امو ةفيرشلا فطاوعلا نم ىوخن هع 1

 5-5 دّقتعم ىنا الولو . غارك الاو دولا تامالع نم يل

 ران ءالعأا ارا ولا ةبدج نما وحن ركن رهااظع 000

 كسمأ نا لجخأ تنكل زيزعلا نطولا نأش مفرو ةينطولا
 روطسلا 01 رطساو لعل

 + سراب م0 5 هاظنابط هزت ان تلاد اال
 مكتداءسو كتر متباطو عيئاغر اهف مترمظأ ىتلا ةفيرشلا
 قدح قاض ة.نطولا نوردعت مكنا لع منهرو ةيعامجالا

 ناطوالاةمدخ ىفلادتعالاو ةنيكسلاة بص نوفرعتو اهردق
 ان قرشتو لام آلا غلبنل ةّمملا ءىدابملا هذه امناد اولحتاف
 لابقالاو ةداعسلا سمش



 تا

 وأ هئابال نبالا ةيحن مبدبحت وهو بملاو صالخالا فاته

 ' ْ هارد خالا

 هللا همحر يل لاف ميظع رورس ىف نحو راطقلا انب راس

 تاما

 الا 5 .كلع بم ىلإ هعالا نأ قرا أو

 ىح ىتاجم ن كا ابنك ل ا ا هاا نع

 انلص 3 و هيلط ىلا هتحاف حاج و نامتاب ىتبطولا انلمع لمعت

 | 2 دنا دب اق طاع ناحل قب ةلادتستالا تنك ىحت ةرهاقلا

 1 ديربلا تدصقو ( ١ ىزيلكت الا اشاب هيكل زرقا

 ةلوفطلا ماي. 0 ميلا دس نك دقو اهيل

 ظ ظفاح ىدنفأ دم غاصلا ةرمذ>

 | انذخأو اريثك رسف موحرملا تفلبآو باطما تلجس

 نأ ميقأ نا انيأر رف ةنيتم ةدعاق ىلع لمعلا حذومن مضن

 001 ةكسسو قوقل ا ناجم دول زيشأ ةنن نمرام
 00 ءااكنك ىلا ةءرراطكتإلا هللا يف ىوقتالاهردنول ف
 حاجنلاهّللا انلأسو كلذ ىلعمزعلا اندطو .اليلق ايش ذكتقو اهنم



 ل

 ئذلا رشي ىلإ ستالا ةك رعم متدرأ اذآ نارك ارا

 ءالخدلا نع ىمالك نم أت نمع اوما قبطخ ىف هددصق

 « دوصمملا ليخدلا كلذ وه هنا اودقتعاو
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 هعدوف باطخلاا اذه ءاَملا دعت رصم ىلا موحرألا داع

 فيصر ىلع دشتحا ثيح هريغ دحأ هرب مل اعادو رتثلا ءانبأ

 ودئارمهتمدقم ىفو سمت فآلا ةنام رحم اهيحراج ل

 اومدقو ةيلالملا مالعالا مهسؤر قوفو امامحو ةينطولا

 لخنلا ةروص هيهجو دحأ ىلع مسر ةضفلا ساناشبن موحرملل

 :. هلا هذه رج الا هولا لع تكو تقلا اسمو قرنا

 صالخأالا تاهرب

 « ةيردنكسالا ىلاهأ نم »

0 00 

 زاهزالا تاقان هنلع ضر 2 ٍْ 01 ةيدحللا ليغتف

 هيكل عج اده هل كفىته ىح راطملا 3 امو نيحابرلاو

 < د »
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 0 اواو | ا رح ل ة طفو اع و دمرت

 : وصلنا ةقفانم هشقانن مسقلا اذهو . انل ةوادعلاب نورهاجم

 لكب الا هثقاتنتال نكلو مهضعبل مهتموصخم نيرهاج ا

 ءاب رغرصم يف مهسفتا نودميال ءابرغ اريخأو مارتحاو بدأ

 رصف نع ملكتتلا ف قما مل نيب ردم مهسفنا نودع لب

 رودس مو مهسفنا 0 مقوس ىف ثحلاو

 "م ايطاح دص لمسلاو اج رارسإلا الع لادا اذ

 رهاجأو اهدصقأ يتلا ءالخدلا ةئف ةلاح الو يه ةففلا
 ناوين 4 راي لا فا رطاو ليللاع ير ساو اف نايدملا

 تطل

 راص م اريقف رصم لدا 2 1 اذا 1 إو

 ' . كلذِبحا ىتا . امنع مفادو اهبحاو ليما امل فرعو اي 0 بف

 ةداعسلاو نشيملا ف اعاستاو:ةورثلا يف ةدايز هل ىعأو تيزلا

 رصم ىف ءاينغأ اوعبصا مهنا ىلع فسا يتاذ ءالخملا اما

 زم دا رول دف رصعو رضم نمو

 وسلا وام وع ءالزنلاو نيب ؛رصلل لكل بوئاةلكابو
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 دال ا

 ةجاح نم سيلو ينالكمبف ر وهلا نأ دقتعا اد

 ةداز - لع 00 لع هباجأ نكي كن دح حرشل

 ىالك مهف يف وابرا نيييروسلا ىئاقدصأ ضعب نا نم ةءاغلل

 اؤموادهو اذحاؤلا فَرللاب ضان اطخلد اف كطلا مم

 مكئالزاو مفوض ةدافوءارك ىلع ءازعالا نوينطولا اما

 «نيمالادللا ادهوم تاسايحلالا ف مكمم نوكرتشي نذلا

 نييروسلاونيسوروالا «عال زب » ظفلب تدصق ىتاكش ل

 لعزدطم ىف ءابزنلا نا لوقأ سولكل اناا 17

 نر مهلامعأ نولمعي ءابرغ : ماسقأ ةعبرا ىرآام

 اذهو . رصم نؤشب اولغتشيزا وا نيبرصملاب اورضي نا
 موعإ هن ددل- ةواعكت لع هدعاسلو هاو م مسعلا

 نوديزيولوالا مسقلا هلمع ام نولمس ءابترغو .:ةيلع نضارلاب

 معلا ادهو3 ابق وهح نع مكاضنو ردم نع مهعافد كلذ لع .
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 را مموطإ 000 مث نمت م ثَعَل و

 000 ع د ع كاع اس عرالا

 .دقو هنع ةيقيقألا ه 3 را ديلا داعناو هدالب لهأ فاصنا

 نك لَو مومعلا ىدل نيفورعم دارفال نفر داع لا ١ ماعد

 ءالخدلاب مويعل ناك ادان) جراوملا الذم ناسا نط قف

 ” نضع نئسلا جوع ءافص ةلفح ىف نو>ومت ( مويضربال

 طا لاؤقا فرح ةردكللا مدئارج نأو روبجلا قالقا

 هسا نوققلتخملا ءالؤه 08 و هنومتلاو قدتاتج ولا دجت ىلإ

 ديالا ىلا رمثت نلو رمثت ل مهتاهرت ناو لطابلا ةناكم

 ١ ىرشبك ةنبدلا يف نورودب دارفالاءالؤهت ير املو
 ةياطذخا قاتب 1 نم رودص يف ةنيغضلا مومس نوثفن, ءوسلا

 اهرهاظريغامسم ةياغلا ناب معومبشي وتيطخلا ءادب عمس و

 ف ا هب الثا نطل هي ذح ةرايزيملا تاقشن

 : لع هميف موصمل لع نستلا
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 فتاكم ديضق ىحب كلذ دعب. اوطتخو: مالخدلا طلخا
 أ ىتكو ءالخدلا ةلئشمىفهتثداحل موحرملا ىردنكسالا ديؤلا

 . : هصئأم هند رج

 هدالب. الا مدخل لداغلا:رلعا نا لقاع لك مس م لعن (١

 ةيابشلاو ةمورللا ف لك اخاونءاينماركو اهنرمللاالا لس ١

 ةمدخن ال هرادتقاوهعسو ىف كالذ ناك تم اهريغ ريك لمعي

 لدغ. اذأ امال كلذلو ناسنا -لك لع: ضّرف ناسبنالا ى

 ىعسو هموق مدخن ا 1 ل نا الا

 هتيطخ ديؤملا ىف ةاضفم انرشن دملو هدالب ناش ءالعال

 ىف كلذ .امل نوكيس ام اننبي ىود امل ناك ىتلا ةميكحلا
 حيضوتو تابثلاو نوكسلا ىلع ثحاهنال ال قرشلاو اورو
 نم تنجج اهنال لب طقف ءالجلا مهنمت ىف رسم ءانبأ ةناغ
 ىنمت ىلع ناهرب حضوأ هيف ناك ام اهعامسل ةفاتخلا رصانعلا

 قبطن آل ىذلا لالتحالا ننصلختلارصم ءالزنو نيبرصلا

 اكسمت دالبلا دشأ رمعم ناو ءىثن اباهأو دالبلا ةحاصم لع

 اهسفتب اهسفت مكمل ًادادعتساو اهتررحم
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 7 م طاشنلاو ةنامالاب لمعت نا انمزلو اهف لمعللر صم ءالز

 نع ميسلا قوم اتم وق رص دارذا: ةرييعتالو ان راعش وه

 تحصااذا انلق نييروسلان م ةئفلا هذهزا لبق اذاو .. سوقا

 بيطلا اهف دجو هللا دالب نم اهريغك ايروسف هذه مهنسن

 115 دارنا تونذن نينا كلاطي نا رظلا نمو ثييملاو

 ْ ةافاسأ نم
 ( اذه مرتحم نا دئارملا ضعب ىلع بجاولا ناك دلو

 " ءادبم فلاخت ىأر | امل ناك ناو هلادتعا يلع قتناو فاعلا

 ١ ةءاذيلاوهفسلاب هل لادتغإلاو ىدأ اتلاب هندي ناابماع رحح الف

 ءابلا ةلقو

 ظ 7 اي اللا هيجوتي انمالك مع نمو اذه
 انآ لولا رك 0 ١ ةلب دما مده اان اك أو رشنتا نإ

 00000 نيواستلل الو: نييواشر فلل الو راك ذإل

 ”ىعسن موق نحب لب . . للا الو الو نييناملالل الو نييسورلل
 يوبدملا ومس ظفحءاعدلا مم ةينوناقلا قرطلاب انتشيعمللمعنو
 هامح ىف شيعنو هلدع لظب لظتسن ىذلا مظعملا



 ل

 اًوطفن نأ نوعيطتسا ال ثيح انم مهيدبأ اوضمت لب مهدت

 زياكت الا نا اننيقي ىفو ..مدالب ىف مهو نييرصملا نم مهيشأ

 ضارعالا لك انع اوضرعال نبي رصملا نم ليم يندأ اودجو ول
 م انصاخأ ءاوس مهلامتسا قيرط ىف ةسدرف انولعجت مل نا

 هدححو وهو ءىث لك قوف ةحلضلا نوناق نال صلخت م وأ
 نعرظنلا انعطق اذاو ةيزدلكن الا ةمالا دنع هب لومعملا نوناقلا

 ماودلا ىلع ةورلاو لمعلا ةسايس ىلإ مهتسايسف ناكملا عح

 نضرف لفك اذهو :اذذه تك الاسف ا

 زياكن الادنعالا نوكي الوهو لالتحالا يف اءأر نييروسللتا

 مهحلصم ٍِق نوكي موب

 ىف اهورشن2 ؟ترضح ىلا اهم انثمب انتاظحالم هذه
 ىدنحا ىف هانأر قام الا اهتاتكبل انمفدب لو ةرملا ؟تديرج

 امال ماكلا ىنطولاةرسضض> ةبطخ ىلع تاظحالملا نم دئارجلا

 ةنكاسلا رطاوملا ةراثا ئوس اه ذصتبال ةءذاك تاظحالم |

 نيبرصملاو زيلكت الا نام ءارغلا مكتديرج ناسل اننا

 نحن لب لالتحالاو ءالملا سعأ ىفانل لخدال موقاتنااعم ١
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 أتعب ال امف

 اني ةطبارلا نأ نيئرعملا ”ٌضعل لاب لع رط# اءرو

 ةبصانمل انب ليغ زيلكن الا نيبو نييحيسملا نيبروسلا رشاعم

 ممسك اهلا عبنم ةعسااو بحرلا ىلع انولحاف عانيخا موق

 نيب« لالض ىف وه اذه نظب ىذلا لب مدالب ىف

 نظي ىذلا ىرصملاعانقال ةركفلا داهجا ىلا ةجاخ ىف انسنلو

 هجوننا هعانقال انيفكي لب ةَقيقلا ءيطخم هنأب نظلا اذه انيف

 )00 نسارتكلا ني ىلإ هياملا ةنفالملا لا هراكقا

 ا لا داع كافي يرجع نما رق وبايالا واسود

 ' ىلع رصم تاريصن ثالقلا لّودلا هباه نود ارتلكت ال ليغ
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 3 نييروسلا 0 اناوهو دا رع كانه حج ولو

 زياكتالا الا ةايملا ناديم ىف مالا زك ىراخ نإ اهلا

 رصم ىناونوكي نأ ان اص نم نوكي ال اذجلو انت وبس مهناف

 انولمعتسي يالا كلذ اهثءويلا اننودعاسي مهنا انضرف اذاانن ال

 0 اوف راملاو انكدو مالا مل رقتسا اذا تح نيب رضا دض



 ا

 كيلر ولا باشلا اده ةطخ اورضح نم انك دلو

 ناك اعبر .هنإل قب (طيشنلا قرشلا) ىبسل نأ ليك ىلا
 ىذلا .ذا هنطنو زيملل ةيصوضخلا هلئاصم“ نم قزم لوا

 هتعاطتسا ىف امم قوتملا ينبان نم هنا هنع عمسلاب هانفرع

 ًارييشايماح وا ةموكسحلا ىف ةمبم ةفيظو ىف نوكيا
 انهفصو امئاف اباحعا هتبطخ انبجحا دق لامي قحلاو انناو

 ىتلا هللا ةمعن باشلا اذه ىلع نوركتي نيذلا امو ارارص هل

 لادتعالاو ءامل ذا نسدحو نايبلا لع ةردعلاب هأبا امهو ١

 ال ق< ال رطّملا اذه ءالزن نيبروسلا رشاعم نحنو

 ريغ انسفنا دعنال اننال لالتحالاو ءاللا سا ىف لخادتلا

 انتدافو اوهرك اف مارك موق ىلع ءالزن رصم ىف فويض

 ىلع رطخم نكي لو ةبيحرلا ةناكملا مدالب يفانل اوعسؤاو ٠

 نيبو اننيب ةرفنلا داحتال لمعت ةيغاب ةيغاط ةئف موقت نا لابلا

 ةرص ا عماطملا تعفدو لأكف ردق هك ف نييرصملا

 لخادتتن ال « ددعلا للملا دارفالا لب » ةلفاسلا ةئنلا هذه



 ب

 ادج ةميقلا ميظع كش
 « لماك ئطصم » ةرضح ةبطخ نا ةينان ةرص لوقنو

 ىلا نادر الاو ىلا ثاسالعو يطع اغا تدم ىذتلا
 نيت ميجشت ىه هنطو ءانبأ نم سفن ةئاعاملا هل اهربظ ظ

 يف هدحو ادنتا ىذلا مهشلا باشلا اده اهقحتس ةافاكمو

 00 هدالب ريرح كلي رصم قو ابورؤوأ
 ةيقيقحةءافكب ةسدقملا هةطوةمدخ ةلأسم يفرهظي هناو

 سمالاب هباطخ ىف رهظأ دقلو مالكلا ىف حيحص رادتقاو

 ها «انايو ةوق هحح> اداز ةرابمو الادتعا
 ع

 انف مرت

 اع ربط دقو: قاف الاف تير ةططل هذه ١ انلق

 ال دابا تيلطأع ا" لع اارنأو ةكن زؤتالاب دقارطا وناعم

 .نوقرحم اوذخأ دالبلا ءالخد زياكنالا را 0 ل

 جر رتماددض ام و«<نيدروسلا اوديهو 0 0 م لإ

 مون يف هرشن اباتك ديؤملل انلكراو ممم مولا مارك مانف

 َ : هصن اذهاو ١مث1 م سرام /١ تسلا



00 

 ةيوغرألا ةرمثلا هذه أب

 ناكونبرضاحلاب ةئلتمم تناك ةحيسفلا ةءاطخلا ةعاق ناو

 لطملا عراشلا ىفو ىتح تافرششلاو يللا ىلع اهظع ماحدزالا

 « ةباطملا ضخلع ةديرجلا تنأ انهو » ةاطخلا حسم هيلع

 2 10 ١

 نذلا نم ىدنفا 0»ِ لماك قطصم 2( هرضح بلاط الو»

 بلط ىلع .ةمالع مهدنأ اومفرب نا ىأرلا ىف هعم نوكر تشن

 قوف تو اعيمج نورضاخلا عقر اندروأ نم ءالملا

 م,سو ور
 مظعأ هيعماس ىف تثدحأ بيططملا ةرضح لا 0

 نوشتاي هو ةدغاقلا نم اريرعو ريتا نما

 تاوبقلاو عراوشلاف تاشقانملا كتاريجساو ةيطخلا ىاريثك

 كلذدعل

 نا حنو اه ذأ نم ريثك بيطخلا دك دعلو

 هتبطاخ اراكذت اسيفت ايعانص ارثأ نوكك ةسيفت ةيده هل مدقيل

 الو نوكيسو حايترا لكي تاجكالا اده ربخ لبوق دلو
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 نع تو ممابجاوو مهقودح مهفرعيلو هئاحو ءانبا بولق

 مملاطم

 قطصم هرضح 8 2 000 نم كفارشا| لم نم لبق

 نك و ةيبلق ةميظع ه ريغل لمعلا اده ىدؤي ماك يذنفا

 ف ىررام وه ضغلا هناي ف ركفت امدح انشهد ىذلا

 ريثكلا لادتعالاو ميظملا بدالا نم هتجم

 أ ل رح هيا قنا هرج دوا ال ىف

 نأ مهلاسو ناب را لك عم مهمصلو م ملادتعا َّى هنطو

 ةنندملاو مدهتلا ل 0  مراكفأو مهئارا ف ميرفالا ااورإش

 7 ءتاروإ دا داجا نع عى 00 اق ثحس وهو

 حئاصت الا مصتبال ةلمغابو هنيمماس بولت ىف نطول

 قاب ةلمتنا لمؤنو ريك لانا حصب الف اذاةميكح

 كاي الا ديك ىلا نامزالا لك ف ناو هتنم ةدوصنملا مرتثلاب

 مدالب ىف هن ثنودان نطولا تحب لوعوف 5 كاع أف موق

 ةرعو حاجنإ اعاد ميلم ىابو

 عن رشلاىدنفأ 2: لماك قطصم « لم كك لموت ازحو
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 نيرجأتسملا نيقراملب الاجر نومسي مهسفت أ بناجالا حبضأ,
 نأ لام دلال كعنلا كالا ةدنه مخل ا

 ةحيتنلاهده 9 نا نشمتم ةمظعلا اهتنما ايلش و رعم كضعت

 موق لع ريئيع كلذ سإلو مهسفتا اهئانيا د لع ةدومحملا

 تالا هللاو ساسعلا ومس لدم ةينطوو مزح لحجر مدوعي
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 :ةنرمام ةلساؤملا ىريشكتلةزافلا ةطوح تلاكو
 يلا ةباطخلا ةحرسفلا ةعاقلا ف سمالا ارضح دقل »

 3 لجا انيلع ترئاف لماكى دنفأ قطصم ةرضضح اهاقلأ

 امأع ؟؟ هدر قوضنم تاش هبورأ اريدك رسل اناو

 هب نيطرحلا واع هل هتبر هله وت و 0 َّق ىنرت

 هسنج ءانبا نع مدارلا جرتلاو و قطنلا حب حيصق حبصأف هن هناطخلا

 ةف ريدا هدالب لا نع مفاد ن ىذلا ريطخلا بيطخلا

 ا َّق ل باشلا بطملا نا مودعلا م

 وهو ام> ل موعدنو ر مدع اباهأ فرعيل اوروأ دالي

 ىف صلاخلا لطول ساسحاالا ديزيل رصم ىف مويلا بط



 نيذلا نيقراملا قرف 3 دصعم 0-7 هنأف ءالخدلاب بيطخلا

 : .يعاسمو قب رقتلا لامعا نم أمف هونأ انِع ردم انوا

 دق 5 اذاو هليق 5 أانرهج دقو هياع هقفاو نخف ىذالا

 هاو يل يرام د طع ا احا هظر عم

 عمو رصنملاو بهذملا ف قرف نود هيلعام هيلعو رخ اللام

 ةينطولا نع اوقرم دق موق ةئفلا هذه نم ناك نأ هناف كلذ

 نيين امءلااف ةيزيلكن الا عماطملاو ةيبنجالا ضارغالا اومذخو

 نع عافدلل اوفقو الاجر مهنم نا رك ذن ةصاخ رصمو ةماع
 اهتحاصم ليس 8 صاخ عفت لك ةيحبضت و ذاليلا هذه قومح

 نك اننا انلق حاضبالا الإ ءارّدلا تارضح ءاش ناو ةماعلا

 ديوس نم دحل لاب راع لا ل ليحل اذه انذرع نذل

 عوضصوم وهو ةحاصم نع مفادن وأ قح تاطي نا روم

 اريرع نب رطضم ديلا ان رشا انكلو هزاع ىلوجنلا تيعاال

 لع أئثناف كلذ عمو ماهوالاو نونظلا ضعبل اعذدو ةفيمحلل

 3 م: - 0 م م

 همولءم ةهئف ىلا للك ديف و دق بطمة رقك ناب هنن



 ل

 مهدالب مماهابمو نييوروالا رخافت رك ذو . رصم يف
 ىعسي ال لجرلا نا » لاقو كلذ لثم رصمل لمأو مبمدقتو

 هل هتمدخ نم رثك أ هئاقش يف هنطو مدخ اذا الا اينطو
 « هثانهو هتعفر ىف

0 00 

 ابك المأ اهلا ديرو اقوم رصمل درتسل : لسرأ هللا هرعأ

 لقملا اذه لع هبودعاش اقوا لاجر انف نكي فما
 نطولا أ ناف دالبلا ةمدخب فاجن يف محلا ةشأ ناو

 ىذ لك دحنتتسل ةمالاو يح روعش ىذ لب ثيغتسي

 ومس نع"بيطحلا تالك نا ىف ءارس الو « ضيرش ساسجلا

 كتديعت 1و ردم لك الماش قال

 حور اهيف ثب ىذلا وه ىلالا رصم زيزع ناب اهلامجاب ةمالأ

 ةقرشلا ةضيلا دف اي.:نمربو ةيحلا ةضئاسا

 هللاو سابعلا ومس وذح رصم دارفا نم درف لك ذحيلف

 ليفكو معز ةبقاعلا نسحم

 مام نيذلا ةطخم ديدنتلا نم ةبطمخلا هذه نلخنام اما



 ها
 ا لا كلذ ناف لكلا يداو ع أهدي عضو ديرتي

 لَودْنأ وه ازتاكنا نيبو اننيب فالحل اعاو امحاصمو

 ناحل ءالملا نمز نا غم لوم - س«<م َّى ةحلصلا تاوذ

 اناملاو ايسوروأسا رفو ةينامعلا لودلانا تدل دقو « كلذدض

 قودسد داء :ريسملا ناو ىزناكت ذا لداتح ال ![تحعس ىلع ةقتم

 لاطب زياكنالا نم أب زح ناو ناخد ءاللا نمز ناب ره

 ءالملاب ةيزيلكت الا ةودنلا 1 تاق َّى 0 اه ل ف

 ْ بسح لعرومالا رب رش هلك ملاملا ف هياع كمعلاو 0 نع

 نا طرش لع نوزئافلا نذأ ندنف انعم ةيبلغالاو ةيبلغالا

 ظ ةمات ةهازنو ةصلاخ ةينطوب لمعنو مرتحت

 ضن ةلاحتسا ىلعكلذ دعب مالكلا هبرض> لاطأ دقو

 بانملاةطلس ديبأتمدعبةماتخْلا ىوعدلا نو اهدوعولا رتاكلا

 نيب رصمءابطخ مايق بوجو ىلا راشأو نمالا ديطوتو ىلاعلا
 لاوحالا ةفيفح ىلا أهسفن ةءزياكت الاةمالاو انوا نودشر



000 

 نواهاجت نيذلا لينا نا دلو لوقلا اذه.نيينطولا انبطاخن ام

 ىلع مهنم لمعي نمل ليماو ىذرلا ربظيال ىزيلكن الا نا مهنم

 ,رقييموتلا نمنتلا ءزعو ةيطولا ةيساقلا ف طش ىلا
 ابر الا ةسدملا ولحولا قرفسو داللا كل طم لع نعل ١

 هنملان اذاّىح هتأبل همادختسا نم ىغقيو هضرغ هنم لاني

 نك نأف نكلا ربظ هل باقو ةاونلا كن هذي يوتشإو ديرب ام

 .فالدخ هتايخم نوءفتب نيذلا دنع ىح هور“ يدل نا

 مرتع هناف اهلالهتساو اهقوهح نع مفادلأ هدالب دبع ىلع ميلا

 هدالب ءافعاو هموصخ ا فج مركم

 يدش هانا دالبلا نوم ىضارتتكإا 0|

 نا ىهدو » لاقذا ةدحاو ةرايعب هيلع سيطحلا ةرمغ>

 | ادج ةينطو ةحلبسم 6 ةرادإ ءوسةيضاتهوس وا ١

 جالبلا ةغل نوبي ال ءابرغ لاجر ايلعف الخادب اموؤش ىف

 ظ « مهقالخأو الهأ تاداع نم ايش نوفرعي الو

 .امتءاكب عيملا ةقثو ارتلكتا دوعوو لالتحالا 5 17
 اذتلكتا نأ لولا لع رجم ىديكتا ارتلكتا ف سل نآو

> ١١< 



 ا .”١

 011 تبلل لمعلا ىاد لمالا قا “تست نسانلا نم

 امهم تاعجو زيزعلا نطولا ليمتسم ىلع امونظب تضقو

 نيسنايلا لاجرلانا ىدنعو» لاق ناىلا «مهلا طيبتت ةمالا ىف

 هنولوةياع رض ظعأ م هدالب 007 لقااوناكن إو

 ةلسولا 2 كازا داو: ةنيرعلا تطاوقلا لذا هنوزركر

 يو « هلهاو« " رظولا لع نح ةيانج ريك أ ةلاخ الو ارق

 د ل نم اهانعم انفقز اممويلا !هفزت تالك

 مهولق  تفحضف ةدلا لوطي ًاعئاض صم قدح اوبسح نيذللا

 د ل مانا ١ راع 00 تاع هوو

 كارد تصوم اداماينا 0 اة ١ نمذاك دقو تالبلا

 ءاجرلا ب # ثيح ساي ايلا مذخأ نادال

 '0 ىف ىلا هكفلا ركذ م

 ناب اهيلع ةراشالاب ملاذ نيح ىلا ولو 00 او. لادحالا

 ق بيرق فرطتلا ناذ امدح نم توا رع لدم

 ريهل علمت نأ اونظنت الود كلذ دعب لاو نم ا

 اريثكو «راقتحالاو ءاردزالاب زيلكت الا نء لباقي كدالب



 تل ١ ةب

 نيع ىف لج ةضوعبلاو ابوروأ ىدل انيلع ةجح اهنوذختيو

3 
 لهاستلاو حماستلا يمص رك ذ ىلا بيطحلا درطتسا من

 نييبوروالا بولق ةلامساو ةيرصملا ةمالا امهم تفرع نيتللا

 عمم ميقا نسحو ابلعأ كيزع نيلو ةيردتكسالا حدتماو

 ىف همالك متتخاو ىمالا اذهب كسسمتلا ىلع ثحو فاجالا

 ءاننرك انا رارحا هام اح انودبم كيل هس ناخلا اند

 نلعلدب اننا اج الا اهرتج امو ةرعدلا ني ع ملا

 ىلع نهرب نال ةجاح ىف رطقلاو ةينلا ءافص تبثتو مركلا
 نيتفصلا نيتاه

 لادتعالا ىنمم ىلا مالكلا اذه نم بيطملا لقتناو

 سانلا ضعب مهفيدقف نيينطولا ضعب همبغي ام ريغ هنا» لاَعف
 0 و دالبلا مدخم لم لك نع فكلا كاذب

 وئطخم ءال وهو 5-5 نع ريصمتلا لك نيرصقم مهارتف

 00 امو لامه الاو نوامللا ديفي ال لادتعالا نال داقتعالا

 ةئفارصم ق.ناو.ناظوالا ةمدخ لإ معلا عم لادتعالا



 - ويا[ '

 رم ر وغلا اهب نكماندالإ يف ةديدج ةأشنا له انا نطوولا

 ىف ءالجلا تلط حارتقا نأف ميفطا ودل ماو ميزات راهلا

 روضحلا قيدصتو قرشلا ىف ليثم هل قبسي مم ماع ع

 ناكس هيف غرام ةّميم>ىلع ليلد حارتقالا اده ىلع مهعيج

 ردم ا لك هيلا قرد لج رضا

 اا رت الا هيه م بارد نإ الا نودرؤم نحو

 دعب انف ءاج دف فورظلا هب حمستو ماقملا هلمتحت امب اهملع

 نا لادتعالاو ةنيالملاو ةنيكسلا لع ثمللاو روضحلا ركش

 ادا هلال ةداعسلا باب ىلع ىهو مويلا رصم لثم »

 ضصرعتلا مدعو ظفحتلا ةدايزب تيبطلا هحصنب ءافشلا براق

 الو نمردشأ هيلع ليوب دومتك ةلملاب نيكني النك ءاويلل

 كل ند ريتا نم نين رعلا تف اميه :نيريجنلف لوألا

 « ميظع رطخ ىلاهسفن نطولا ضرعت هءاروام

 املاط دقو راصبتسالاو ربدتلاب قيلخ مالك وهو

 ادا ناك نسا ةرخ هلا 0 ىذلا سمالاب انحصت

 ضرةلاراظنع موصخلا اممسحم مايرالا 50 8 ا ودبل هَل رح



 2 ١ أ/ ع

 مهفطاوعو ةينطولا مرئاعشب مهترهاظمل ةصاخ رغثلا ناكسو
 موب ءاسم ىف ىرج ىذلا عامجالا ناف رصم وحن ةفيزشلا

 نيبروسلاو نيبرصملا نم ميظملا ددعلا نيب عمجو ءاثالثلا

 ناك امنا : مهنم دئارجلاباتك امسالو بناجالا نم ممريغو
 لالتحتالا' ف ميمجا ىأر نا ىلع ةنماد ةححو 0 ااناهر

 ةدحاو ءالملا ىف مهتنمُأو دحاو ىزيلكتالا

 باطخلا اذه ن ٠ جئتتلسل ىتلا مماتنلا نا يف.ءارسم الو

 اهدا مولا دن يكل عامتجالا اب مىتلا ةفصلا نمو
 ةفراع رصم نا هو اهمها اهنم ددعن لب ةرظنلا هذه ىف

 ةيدنجالا ةلخادملل ةهراك اهريمالةبح ابلبقتسم ةّمثاو اهقومح

 نا لع :ةسيئئد لك نع مترلا ةتيزاع هل ادلة در

 نولزني نيذلا بناجالا مم ماثولاو قافولاب الا شيعت ال
 ارتلكنافرش لع ةلكتم نادم ءالطا نمز نأ دك اف

 اسم : ظاتحلاو"ةييظعلا اهننم| <تيتصض يورو ل

 : ' نيدسمملا

 . عاوجالا اذه اهم متتخا وتلا ةيفيكلانا دحأ ركتي الو



  ١قن"كع ب

 مم اع 5 راغت

 ام دحر ٠ اوم نأ راما لوا دع قاتلت
 ءانالثلا موب ءاسم ىف اورضح مهسانجأ فالتخا ىلع رئثلا

 اهاَتلا ىلا ةبطمللا عامسال ىسابعلا مسرملا ةعاق ىف تئافثا
 اد انسنو دقو لماك ىدنفا قطصم 2

 0 نا مويلا ىلا ةلمللا رع ىلع مالكلا نع كايمدلا

 جنب ىذلا قيما ريب اتلا لع

 رطقلا اذه ىكاس بولقو نييرصلا ةدئفأ ىف اهدلوتو

 ىلا دالبلا دئارج ع الاطر كا .16 يي دقو

 بج ىلا كطاوملاو :ابع

 ممسلور ل ةماعلا را د

 هقطنم ةءامم ملا لع ءاشلاب دريد نا هلام ماع لكنالا

 ةريغلا راب كاكقأو هنطو ههلعت ةادكس 5 هدد لادتعاو

 ةماع نييرصلا ىلعو بابشلا مد, بهنللا هداّؤف يف ةمحاو



 8ك ١ 5

 داسفلاو ةميمالاب نيلماعلا قحال

 0 ف تننطأ دف ىردتكملا ىدرافلا هدد رج امأ

 بولقلا نيب فلا هنايب ةوقو هتمكحم ىذلا مجرتلا ةبطخ
 نفرشأ ملك ىلا نسالا وهو يصم نع ءالزإلاو درا

 ب ١
 هرم واخت ال تا نم اصوصخ ةرا سوفنلا ىلع مقو

 عافدلاب هنطو ءانأ نع ايئان ماق ل

 مهقومح 0

 نأكام 0 تالاقدعف تزاغ ناسيك الا هدد رج اا

 نح لع تاد ةرتك لا نأ ىلا تراث اكلات

 نم ليلا ذذتعلا نأ لمت لو مهدنأ مفرب اهلالقتسال دالبلا

 اوسكك دقت لوبقلاو حايترالا ةراشا ةميثالا مهدنأ أوعفري ل

 دهابلا ءانا ريغ ماب اورعش مال 0 ءامح مبسوؤر

 ءالخدلا م لب اهئاصم مهمقشلو اهمال ا مهلؤت نيذلا اهبححو ٠

 ؛ لدعلاو ةبرهلا بلاعت انعم مهنأرل تفصنأ ول نيذلا
 :هصئام تلاق دقف «مارهالا ») ةاد رج امأ
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 هنطو لالقتسا مكنم بلطي نم » هلوقب مهلا لأس ذا هل
 ةنوعم اهؤس ةلثم ىدالا عيمج تعفر دقو « هدد مفريلف

 ماج لعالستلا اذنه ناك كقرقن فاضت لاو نافمتلا" لاذ

 - شالا فولتلا هسف كش ةاكتسالاو رانكتالا نم

 0 ذأ و

 ةلهل اهذهق اوناكن يذلا حراوخلا نم داَرفأب ةربعالو

 ءالؤهناف ارزشمبقمر راو أ نويعو داتقلا كوش لثم ىلع

 ب اكلا هوجوب مرارف نود. لحن لو فقولا جرحت اوسحأ دق
 مانيفلا اذا انناو قيرطلا دوجو رذعتو ماحدزالا الا لجملااو

 دادعتسا لعان اه: ةمولعملا مهمادنب كلذ دعل مبفحص ولكل نق

 اون نأ نم 0 مم أولو مهميمسُنل

 حاصفأ عامس دنع لملعو هبلق هزخو نم نا قدنعو

 نيذلا ءالخدلا مه مهتهمو ءالخدلا نأشد تبيطخلا ةرضح

 زاتتخالاو ةيوختسلا اناوز ىف مبخر ظ دأرنو مسي

 عوضوملا اذه بابع ىف ضوملاا نع ملقا كلما آو

 نيهراكلا مالسال نيردكملا ءالؤه نم نوكيسام ىرأ ىتح



 ثانق؟١ 

 ىلا هتارحت اكينع فوتشلا وشا رولا هطوت

 ار كر 0 نا ل الاو لاغو ربزع لكب اهمرتشي

 مولظم فاصنا لع أهدبح لمعتو تاماتيح الا كش مرتح

 ةارانشاو ب رطا نيو ف هئامإ ىينحدط ناك 1

 ريدنو هموق هنكحم إب كرتب فيرشلا اهدعو ةثك ان املدع

 ةرهاظم نا كش الو مهملع ةءاصوال ًارارحا هؤانبأ هنوؤش

 ةمربلا كالكبالا ناف نزقلا ف قلل الوتس
 اهدئازحب تاقاتو ايوزوا لاةيطولا كل اءوه 0

 ل ال اناغاو رصمفاصنا|ن وجو هأزغمثحن نمناك 8

 اهيرك اطيسو اهنم

 الملا ىف ىداني لقاع باشل ديكألا بما ةحئار مشت اهنف

 نمؤب هلا ثصالا سعشلا نم نير ويا يررخم هنطو فاصنا

 هلوق ىلع

 قيديصتلا طخ هبا ططاةرش طل



 0 ١6 ؟ هاش

 ةاح

 00 تت مورا اسم ةيردكسالا لاهأ تناك د
 ل اوقع راظتالا لك ددؤملل لماملا ةمصاعلا

 الو نوك ىدنفأ قلطصم لماعلا ىطولاو لضأفلا تيطملاا
 ىرصم باش اهئاَملا ىلع مدقأ ىتلا ىلوالا ةبطخلا ىهف ورغ

 سدعملا هبح يف ىناقتلا ةرورضو نطولا سجاو فرع رويغ

 اهنف تسفنت اماع ١4 يننجالا لالتحالا لع صن أدعب بجاولا

 بوعشلا هلام>ا ىلع ئىضرتال لقث نم للملا ءادعص رودصلا

 كف علا راوعشلا فاح

 نم لان رورع طسو قياناو ندمألا هلل ق اكو

 ةلفح يف جراوخو ءالزتو نيبرصم نيب للملاو رصانعلا 1

 هبحرمم ناكملا قيضو ماحزلا ةدش عم عمسأال نشا ءاذذح

 داح قيفصلو ماع حايترا روهظو اهبعضوم ىف تارفز الا

 . ىهف رودصلا ىف تيفخ ناو ةايملا حور نأب ءىني لصاوتم
 رصم ناو اهروهظل عاد من ناك تم روهظلا ةبهأ ىلع



 1 ا

 ةقفاولا ىلع عامججالاب اورقأف . انوروأ نم ءالملا بلط ىلع

 ةنماد ةجحو اعطاش اناهرب ءاج امثيطخحلا ىلاطمو ءارا ىلع

 اذااخ ميظعلا مجرملا لمحت لع نوةفاوم ةفاك نيبرصملا نا ىلع

 ةئيندلا تاناغلا ووذ هعيشي امل

 هايس تاورلاب و. ديك نيل رار ن2 نحل

 هيلع رقأ رارق لوأ هلاف كلذ ىف عدد الو . ابوروأو رصع

 يزيلكن الا لالتحالا دض ماع عمت يف نورصللا

 دخل ىلا طلت نع قمرا كتارا ظل

 انهم كافذا نيطشمالو .ءافيضمالا تولع نالوا |

 امظع

 مو ف دب ولا اهرش ةلح بايد ىدنفأ لماك ةرضح> وهو

 ان اذه هع ةنس سرام ه سيخ



 و١

 زوفنو هماتلا ةداعسلا ىلا لصن نأ انيلع ليختسمو

 ىلع انبولق تعمتجاو انتلك تدحلا اذا .الا ةينطولا اننئاغر

 اناسلو ايلق دحتنلف . تايصخشلا و ندع دالبلا ةيح

 دع را اودخا اب م وعمتي ارم الدف 00

 0 رانل وا ل نيرظان ريغ عاتملا 0 زابلا كن اهتم ١ ان

 ريخالاءاضتلا راد ىلع ىغةتو مهعاتم قرحو مبةرحنف مج لا

 ”ا لع ا واللا ا اذا

 اممدخو دالملا هم ىلع 0 عمتجم امو ناو

 لاملاةداعس ناونعو لامالا قدح مو,نوكي انتلك هيفدحتتو

 ىداننو ةفاك مالا ماما كمه نا ةف ان ق<و:لابفتسالاو“

 ها «رارحالا رصم ونب ن<ي » راخف لو انثوص يلعاب

: <2 

 اهوأرقنذلاواهباسن موقت ف ةبطخلا هذه ترئادقلو

 نبرضاخحلا ضاضفنا 0 0 لمجأو لجا دنا ركب ف

 مدنا مفرب اور نا مهنم بيطمللا بلط ةبطملا ةعاق نم



 ١ هب

 سيلا رييخلا اضع لوف كعاذ ارك ديو هداج 10

 لامس الاولاد !ةدامأسل لمعتل معل .«دحا لع صعتسع لهعتسلا

 ناسنالا عون نم انسفتا جرخم الثل ةعيبطلا سومان ذفتتو

 ميرتست ىتح لمعلاب درف لك ىلع ىضاقلا سومانلا كلذ

 انوروا يف رضحأ تنك دقلو . مالظلاو ةنيكسلا ف سفنلا
 ةناسللا ىوذ نيب رغلا نم ريثك اهماع ددرما تاعمتم

 يتناك. ممالا . هبوذو هدالبب موعلا رخافي لك لاكف . ةفلتخلا

 . الاجر رابكو اهماظن نسحو اهخراث فرشو هناطوا ةيرح

 عونلا ىلع هسنج لضفو هنطو ءانبأ ةمابشي يواسنرفلاو

 ينالالاو. ميظعلا هدالب شراب فرسشو هدام ةءرحوىناسنالا

 . عومدلاب ناتقرورغم ىانيعو 7 ءلتمم ىداؤذو انزح
 . ننال رم بئاصنم و ريغ يناسل ىلع ىرجب نسنبلو

 + انئاطواو اندالبب مانالا نم اموب مالا رخافت نأ انل لهف
 ”ةسرتخ ة رف ةسافما توكل 111١|

 ىداؤف ميج نم كلذ 1 2



 هل

 وح

 ممتناك | حبصتو فراعملا 5 املا راو لينلا ملانم ىلا آل

 ورشا دداب 6 ىف ةيدملا سمعل اقرثمو تاد الاو لئاضفلل

 3 وذناجالل ا وةراحتلا وةعانصلاق "عاقل أحس صو

 مك | ىفىدنع ب رال . نيدئارال الهس ايرط . اهف حلاصملا

 0 اا ده نوك داب ما اوس نا نوح

 ( ىترصم انا ) هنوص لعاب ىدانب نأ مكنم لك دئدنع

 ءاقشلا اهللع يخدقو رغم نك دان را نكلو

 مامن ف دن تحضاو مالا اهنقبسو ءالبلا اهب لحو

 زعأاي قرصناف الا » املوح ماو مكبداتت كرات كيرلا

 احيسف اناكم ىل اولعجاو مالا نيب ينأش اومفراف الا . نينبلا

 كلش بجو اعوبحم . لجأ 0# هيلا ةمدقتلا تودشلا نيد

 طاع كا هلل لع زلال 2 كا ابلع اونو اهو تا
 اماود نع ثحبو اممدخ يف ىعسوو تاتعا

 دج دْنَع مكنانحو ىلا دع دع انقاو مكبح نك

 ا قالو اهريخ لع سمسلا ىلإ كلذ ازواج نإ نال

 املو مكل لبقتسملا ناب ءازعالا نوينطولا اهيا اوُقنو



 ا ١ م 1/ كك

 انه نأ رص كنك را لك ررملا ليولع ممراتو نادوسلا

 ارك البن امل دمسنو اهقوم> رصمل درتدسل لير لياحلا ريمالا

 لدملا انهتلع هنودغاسي ءافوأ لاجر انم نكتلح ! ةدوتنلا
 نيرا رانا ةيرح وال و يت ا
 ها لك تبيعتبس نظروا

 انام ليل بورما ان ريما نا ين نأ عطظ كل

 ابوروأ عمسأ ىذلا وه هباف فيرشلا نطولا هده

 ىذلاوهو ةمانلا امر ح لين ف فوشتو ةريغب سغر :رضمزا

 قئالعلا دبأو ةينامءلاةلودلاو رصم نيب ميدقلا فالملا لازأ

 هدعاسنلف قينرفتلا ىدن ص ءالخدلا ىءاسم طبحأو ةنيبملا

 اأو عة ياش يل

 هلا رن ال. هدالإ هس ىف قداصلا نأ نايبلا نع ىقو
 ىق هنطو مدخ اذا الا 55 يمسي ال ىنطولاو ةجاحلا دنع

 هئانهو هتيذر مل ةسدخ نوير ااا

 قبلي نأ ل نودو: علك عنا قئدع تالف

 ةردتككبالا نم اتاي اج قادر مش ا
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 ءازعالا نونطوتسللاو ءايفوالا نوينطولا اهمأ  ارأ

 ادع رورسلاو يشبلا تامالسع ركيلع تدو مالهو مقفص

 دج نآ» ىلإ اودمساة ل, تو رخملا نير مسا تركذام

 انريمال ىتلا ةيماسلا ةناكملا ىلع ؟ركشاو ىداؤف مص

 ردق هلك ىرصملا بمشلا نا ىلع ةلادلا مكسوف يف مركلا

 مدختو بحي ناب قيفح هيا قواجا ردق نوب ديسلا اذه

 زيزعلا نطولا ةمدخ يف دعاس ردج صالخاو قدصن

 دينعل نايك 3 لاول نرش م نم منك دنفلو

 لاهأ ابوروأ ىف مويلا كلذ انأ تنكو ميركلا هرج

 لداعب رخآ راك ذن ىف ركقأ تنك ىكلو لقمر كو

 دلل رهازب نيوولطتا ..ةراطعوم ةدييعأ نيدرللا _نسولع راكذت

 مويلا ناف . رصم نع ٌلأدوسلا لصف راكذب وه + راكذتلا

 كرتب اشاب رابون ىغقت 4 ماع هنيعي رباشا ريش نم نماثلا

 د1 رجلا  ةرايمتو هنود" صل هانستأل ىذلا حاولا اذه

 ابسفت رصم لالعاب لجرلا اذه
خرا نيخرات ١١ ننده قفاون نم جتاتسا ىلاو

 : ىليصف 



 -ذ 5 ةكشنا

 لامعأ نم ةيزلا رد نأ لبا هللا اعل

 صلخم ساسح الا فيرس ىرصم لك ىلع ابجاو راص ءالخدلا
 ةمغط نيلهام مؤالضفو نيبرصلا ءالبن امو .هدالبل ةينلا

 اوطبحتلف. اهلاريشي اهدل اذالكلاو اهفرعي لكلاب ءالخدلا
 اودرتلو ةئسلا ةئفلا هذه ىعاسم ءالضفلا نوينطولا اهمأ

 ودعلا وه ليخدلا ليخدلاف نيرساخ مهاّمعأ ىلع الاجر

 ناسللاو مقلا هن راخ تح ردا قيتملا ممل ا: اوهو دلالا

 تيدا هدبنتو 8 هفرعل ّىتح

 ةيعامج الا ةداعسلاو ةيندملاةبركلا يف بغار لا الو

 نتفلا روذد ءاقلا نم ليخدلا اوعنمو هدارفا تدحا اذا الا

 مدالب عايض هءارو نوكي امم مهضعن نيبو م قيرفتلاو

 متصل
 حبصأو ابقوّمحم ةفراع رصم تحبصأ نأ هلل دسجلاو

 فالخ ىلع - اعيمج نيلظتسم اهو ممابجاون نيف راعاهوانبا

 ائاولل لماخلا ةقئرشلا ةيطولا بار - ءالخإلا هيد

 اشاب يملح سابع ليلجلا اهريمأو رصم زيزع
 >٠١؛ <
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 مدقت رظنن ىص و ؟> ها يق نأ يضر الو انسقاب

 م ل را نودي سنلا نتكللا ةرظن ىرخالا مالا

 2 دعاها و كلذ انه انزع اذا" [اراخ و انك

 لالتحالا ىلع ةيضاق ةمنآ لوأ سرر الو تناك ق حلا تاوص

 دما اشو هد ءالملاب عارسالا الا ارك

 اولا مراح نأ ةيريلكنالا ةمالاك امظع الع

 امتابجا و ةفراملا اق ومحب ةبلاطلا

 هو درع تاق 6 ىغَعب رصم اص ناك اذاو

 نالك او أ[ ىف نئادملاو مصاوعلا 0 ل

 دوجوف . مدالب ةيرح نيبلاطم مهتاساسحاب نيرها مءارا

 6 ا نيد نودشر ا ب ف م-رلثم ءايطخ

 اضوصخ ام اسمأ حبصأ رشلا يف عوقولا نم اهنورذحو

 ضع نيد, قيرفتلا ىلع ءالخدلا هيف لمعي ىذلا نمزلا اده يف

 نييوروالاو نيبرصملا نيب قاقشلاو ضعبو نيئنطولا
 لقالملا قلل نيام نوسددو ديك مظعأ ةمالل 0

 تانارطضالا تراكجاو
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 ةيعرشلا انبلاطم وحن ةمريلكت الا ةمالا ةلاسال انيفكمو

 نير ىف ويف رشلا راص دقل : ةحبارص يب ان كر |

 كدورعل ءاذولا لع كتظفاح ىف كشو كفرشل كمارتحا نم

 كاتب هلك ملاعلل ققحتلر صم نع ءالملاب ىلاطت نأ كل لبف

 ةريطللا ةمالاامنأ كب ررغ دقلو فررشلا لوالا كدبع لغ

 رصم ىف لتسي م نمالا ن ذا كل اولاقو تالاغلا ىوذ ضعن

 ىلع كوربجيل هلاجرب هدالب 0 عيطتسي ال ىودخلا ناو
 قالتخا ضحم كلذ نا ىدقتعاف لالتحالا موزلب محلا

 هب ةبحعم اهريمال ةصلخم ابلك ةمالاو تتسم نمالا نأو

 هل ةبع
 يف سيل هنا مهنع لاَعي نأب زيلكت الا ىضرب لبف الاو

 72 اماع رقع

 ضغ ينال اننا اهانقرعو ةيزيلكن الا ةمالل كلذانلق اذا

 نم ناكولو لتح وه تح نم لتحلا ضعغبل 5 ىزلكتالا

 ا 4 نأ لدرت ةيدمتم ةيح ةما امل انيلا نمانلا برقأ
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 ىلع تفقتو اذا اهنا ةيزياكت الا ةمالاب لقاع لكدبعو نآلا
 انوروأ مع هل تك كاسل أ تدر او همنا

 ءالجلاب ةبلاطم

 الا ةقيقملا ىلع فوقولا ةيزياكت الا هما ىلع ريسعو

 نواطبي مهسفن أن يرسءملا نمو اهدارفأ نم ءابطخ اهمف ماق اذا

 لأ نقلا نضارغالا ىوذ نم اهناوشاو نسا هنيذناف
 دقلو . مهماع بجاولاب نالا ىلا رصم يف اوموُق ازياكتالا

 000 نم نوكي نأ نش رداد را رجالا عشانلاب

 ءالملا ةرور نعو رصم ةلئسم ةميقح نع هتمال دشرملا

 اننتما ىدحو الط تي نأ الماو

 ل د طال نيكل يدا كانر ا وكلاو
 ال نم لاح رب الا نك ال ايف رش ىف هودقتم امورهم

 رصم لاو( .ةقيقحم ابوروأ دالب لك ىف نوذائرو نوموُش
 اد ران رك راه راج نم اودي بل اماما ارداماو

 ةيزلكت الا ةمالا هتيلاطم دنع ءارصن ةيوروالا مالا 5

 داتا لع اء ل2 راب



 1 2 د هع كش م تم ١ مح ال اج توصل 42 سس م
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 ماعلا ىف هنأش رك ذتو انم ىرصلاا هرك ذ اذا ىذلا فرشلا

 نشا :تيك . هيوذو هلهاب يكف الالجاو امارتحا حتا
 97 هيلع ةظفاحلا ىلع اصرح سانلا

 2 مهفرسش لمعتس نأ ارتلكنا:ءانبأ ىضرب لبف الاو

 طولا لغو 0 ةزح هما ةايعتساو ةرغ دالي كزاتمال
 نا[ نا اينازتجاو ايماقم لغة سلا ةيئاط لانه ١
 77ةحنرصلا اهدوبعو ةيناعلا امملكسل مارتحا :داوانمل ف رش

 نار لع كلك دقتعاو كلذ نظاال ىنا
 ةمأ نا اهانعم ناكاذا ةءورص ةءورملا يمست لهو

 تاهئذت ةتريبنو هتاف قرش مآ ا كاتس
 ايا ا كلم عايض لع

 ىضربال ىزيلكت الا ثمشلاك اهظعابعش نا . الك مث الك
 ةنالا مالا ىسنت ءادوس ةفيحص ميظعلا هل ران يف كرتب نأ

 ناسنالا ينب ىلع هننمو ناسملا هراث ١

 زيلكت الا ضعب نيبو اننيب ةديحولا فالملا ةطقنف نذا
 ىلإ :نغ ل مهمأر ىلعو ناح دق انيأر يلع ءالجلا نمرتا
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 مل وا ناح رصم نع ءالملا نمز له وه زيلكتالا ضعب

 نا انعم لوتت رصم ىف حاصملا تاذ ابوروا لودف - نح

 [ دن كرا كلذ لوش !60] ساس ربك او رارخأالا

 كلو ص ولو كت يماتلا ءاقيإ نسي. اقينعت وأ امول كفاح

 !! املع ىصو ىلا ةجاح ىف رصم ناو نحن ا ءالخلا ٠ نمز نا

 مهو د ىدالا لالتحالل نيب زحتلا صعل 06 لوو

 اووكي نا نوعيطتسي ال زياكنالاو زيلكت الا نم اوسيل

 َ 2100 تابلاب .ةيعرشلا ايا نواح أر ىلع

 هنأ كو ندع 0 ' نع اولوش نا معلا قاووطتس لهف

 77 ليما نأ 7 نوم هد ودع

 ىزالكت الجر ضرالا ىلع دجو هنا ىنه نع كبعلو

 در ارتلكبا نا لوقلا عيطتسي ايقيَح 0 هوا ع

 مرجلا د لب را كلذ ناف لينلا ىداو لع اك .عصو

 0 ةرشاو اهسفت ارتاكتا ةحلصا ةضقانملا لك ضقانم مظعلا

 كلذ ايفر ضقا ط نا كلذ معل 5 معل : ؛.ةراغلا 01
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 1 5 رك ف نذالا م نال ا قا

 ةحارص لعب ع , 5 ءادناو 0

 5 ةيلا ةموكحلا ىلع نعطأ نا ىكرغ نم ند

 يف لالا عضاوم ىلثم نوفرعت ؟دلكف اهلامعأ ىلع ا
 سيماون نا يبدو . ماظتنالاو لاكلا مضاومو ةرادالا

 مهقالخأو اهلها دئاوع نم ائيش نوفرعب
 كلا ةلالح هوك 0 72 كلذك ىكرغ سلو

 يدالب نع مفادأ نأ نع مفرنأ ينال ةيزيلكت الا ةمالاب وأ
 صعل هلمعتسلن ىذلا ءيندلا حالسلا كلذ بابسلاو نعطلاب

 فوج و نم اكاد. سحأ امع الضف . ءالخدلا نم ةلهنلا

 ةحاضناو ه 0 0 ا ا اللا سعشلا 0
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 "00 تالا سدس ىرعأ دعو
 00 اك رو نوكلاو نا بن دا[ ص رال ةذللا هديك

 هدد نوم مهار نيسفابلا هلك لداغت ممددع ةلق تت

 ىف نوكسلا ممجسي الف نيبنطولا نم نيلدتمملا ىلع اراهنو اليل
 ىمسالا فرشلا لينل اريصق انيح ةلذملاب ىذرلاو ةدطولا

 مهلممم نا بجيال ةالغلا نوفرطتملا ءالؤهو . الاوط انايحا

 مهئاراى مبشقاننو محلاوقا مسن نا بجي لب نيسنيلا انلاهها

 ىلع ةريغو دجن لمعلا عم لادتعالاو ةنيكسلا ةكحم مهءانقال

 : اهداعسو دالبلا ريخ

 مدالب ريل علم نا ءارعالا ناردالا انآ ا ونكت الم
 نا : الك م 001 راتتخ داو ءاردزالاب يا اللا نم لباعي

 اممع عفادنو هدالب بحن ابريصم رقتحم ىذلا يزيلكن الا

 لكو وه نرد هموعلو 8 ا رمت 5 ةدصل

 مهضربالو مهدالب مدعتا كس لع ممالا 8 نياماعلا لق هينطاوم

 امل هدرأوم نمر يملا 0 ا 0 اد عاننال



 لقيم عا وتعب تليصو سيلا بيث تالا |.
 داعقاو محلا طيدثت ةمالا ىف اهنمبم تلعجو زيزملا نطولا

 واص]ل- نجل هنأ الا ةيدنالاو لفاحملا ىف يدانت ال ىف مئازعلا

 اهعش ناو ةنعامجالا ةداعسلاو ةبرا نم لبقتسملا ل

 هل لمؤي نأ لقاع ركفملل سيلو ليوط نمز نم تام دق

 لك نومرب ةسايلا ةئفلا هذه لاجر يرثو . ادددج البّقتسم
 ةربخلا مدعل ةسدقللا دالبلا قوّةح نع عافدلاب موق لجر

 : هل نيلثاق رظنلا رصقو

 ( ىدانتن مل ةايحال ن كلو انشاد سل

 ليلقلا:نم لقأ اوناكن او نيسئايلا لاجرلا نا يدنعو.

 لتق نأ ذا هنورركيو هنولوي امب ررض مظعأ مدالب نورس
 ةلاح الو امه ةينطولا ةريغلا ران دامحاو ةفيرشلا فطاوعلا

 ناانتابجاو نم نكيلف هل هاو نظولا ىلع ىنجم ةبانج ربك ١
 جا ل مهدعصت د نيفس يف نيسئايلا ءالؤه كرتن

 ةيهافرلار يو ريما اف ىلا اولصي ىتحمبب طبجتو راكفالا

 4 2 مهما نم داسفب ذئدنع مهركذنف ١



 با

 ةوعدلا اوبلو لافتحالا اذه اورضح دق مهف مولا مظاعأو

 َْق د مك ادا لع انلدام وهو 0 فطلب

 2 ا دال هدفدوخ تاعاطمخألا

 لل رادا انكس ريظفلاو ادم ف ةنين م وأو

 هادم 0 0 م انالتكاو 0 ابلهأ نم اودحوو

 ا[ 2 نأ امانا نعاو القلاب ىلا مكلو ةركتكسالا

 2 ءارعألا نويطولا امأ اوهوادح ..راتمألا ملضعأ كلذ

 ىف عمم نوكرتشي نيذلا كتالزنو مكفويض ةدافو ماركا
 ئ د انوديم نكيلو نيمالا دلبلا ع و 0

 "» انقويضل ءامرك اندالب ف رارح

 لمع لك نع تكلا لادتعالا نءلتلا نصح مهي دقو

 نع ريصقتلا لك نيربصقم مارتف اهتداعس ببسو دالبلا مدخم

 دف ال لانعإلا نال داتحالا نوئطخ ءال هو ممابجاو

 ةمدخ ىلع لمعلا عم لادتعالا لججأ امو . .لامهالاو نوايا

 ناطوالا

 أ

 يعاد لمالا ناب تاس نئاتلا نماهبش معمم ىف ناو
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 لوكلو ةداللا نمرطااناود نوت اها

 تا 0 | متكناو  مكيدانأ اذإف

 0 5-5 و ؟لادتعاب اوفتت نا صاخ عونب كتتيدلو هدالبل

 بارطضالاو جايملا بحب 00 نم ةعبم
 لشم ةلبقملا ةداعسلا باب ىلع ىهو مويلا رمدم لثمو

 مدعو ظفحتلا ةدايزي بيبطلا هلحصني ءافشلا براق ضل ص

 نم دشأ ليون هيلع دومتف ةلملاب-سكتني الثل ءاوبلل ضرعتلا

 ضرعتلا نم نيبرصملا رشعم اعيمج سرتحنلف . لوالا ابليو
 0 ام لا هش تطول دش كا

 ةمالاا مب. ترهتشا نيتالا نارفغلاو حاستلا تمص ناو

 تولت تن يا يلا فاييتتالا مظعأ نم انثاك ةيرصلا

 سب ضرأ ةعطةكر صم نوربتعي مملعجو اهوحمن نييبروالا

 لابلا ةحارب نيعتمم نينعمطم نينما امنونطتي ميف مسهناطوأ

 مهتايسنج فالتخا ىلع مهنم اندجو اذلو . لابلبلا نع دعبلاو

 فاغر 0 قوقمحي ةبلاطملل ا ميللمو

 نم يكلا سيل ياذا رك
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 9 د دنع ةعبتلا قلتل رضرو قاشام ثادحال ةصرفلا هذه

 و ىأرلا ىف مهنئا ا كيلعو ةيردنكسالا لهأ

 ةطرضا كا“ مكعا حشو ا انك مدابلا كرت

 بجاولاةفرعم ةنص ورغالو يهةبردنكسالا لهأ اهل فصتا

 ىلع مويلا بجاولاو . ثداوحلا ةقيقحت قداصلا روعشلاو

 7[ لان الا و ريصلا كاملا وه اعان ةفلك نيس

 0 ىذ نم

 الاثم رصم دالب لك يف ةيردنكسالا ءانبأ اب متذخما دقو
 ا لاو دعدلل اةداصالاتم كيدك او وكشف .ةساخما و ةمهلل

 ل ارا د ابك رمل هدرا اونو رعب م 2 لادعألاو

 كوش نعول رع

 مكتريغ ل نونظلا ىرشل 5 مكنع عا عا دعلو

 نيو مكنأ و دالبلا اص دص ا 0 دا 0 مو

 لقالعل م تأ اغلا ىوذ هد بر ا لو رعشلا ا تح نم

 ادد وت تاعاشدلا 0 ه ىلشم ميسا ا

 ىلاةريغلا 0 : تيار كسلا كلذ ف 0 ىلو فاردتسالا



- 

 ناوابلهال المو اهاخ تذل زابيطختليلا مكتب فقأ نا لبق
 مهعيغر ميظع ىلع ةيردنكسالا لها نم مارك الا كلذ لك لما

 فيعضلا ىصخش مارك !ىلعال فيرشلا ةينطولا ًادبم زازعاىف

 وسلا نط را قوز ف نيب كنداحأ نأ ينرسيو

 000 اعيجزولمعلو اأطرفم |ب 8 هنوبحم يذلا نطولا

 قلا ةنيمثلا ةضارفلا هدنه لع ىلوصت انقوم قاراذ

 قلافنامالاو لام آلا نم انسوفت ىف جيلتخن ام اهنذ كم لدابتأ

 طاشنو دجن لمعلا لع ىوقلا ثعابلاو ةايْلا ىنعم ىه

 تربخأةرهاقلا ةحرابم لبقنا ؟لا لوقأ نا ىنمزليو

 مهْنم قيرف لع راشاف ةبطخلا هذه رمأب ىئاقدصأ ضع

 0 الا ىلا تبهذ اذا كنا »حلوم كاذنيللءمايئاقلا مدعب

 اع ناونالااف عم قاض ف تدع دارا كتويعلاف

 كم ا 2 0 راك ذالا جايه نم عى كلذ نع 6

 ةدشاوعدب دقو ايدين ةعلاو ةينطولا وديدش ممال ام

 موصعل دازو 2 اناس احودلا زواحت 3 كل بحاولاب واوعشلا



 - ل

 هدح قيفصتلا ةخأو الا حتسرملا لع.موحرلا رهظام

 اعانس 7 تك 9 نطولل ءاعذلا ا تاوضصالا ا راو

 رعم ىجحتا 2( ىملاو 3 كم اشلا توصل حبصل 0 86

 ) زيك الا ءالج

 موحرما د نركملا متو تاروصالا تدع نا دعلو

 : هصن ادهو هياطخ

 ه4 أ 7

 ايري جس

0 

 مر ظعر وهج ىلع

 3 ؟لقاك نس نسرام»ع قى 0

 أ هال ىنطظو ءان ا 0

 ىسع ' نم تاررعش ىتح ةرهازلا مكت ا لم نم تدرتقا م

 هنيدم اهدعا او ا ْى 1 ص صاخ حارشناو دنأز حايتراب

 0 الاب نورا لاجل ديو ةرتملا ةايلبإ
 |مداسواهئامرك نما تلبوق ىتااةيدولا ةلباقملاو . مادقالاو



 تامر ع

 ” ماظنلا ظفحبإ ليكو لسرأ وأ

 ءىبث ىلا جاتحت الصالا ناف الك: اشاب ىريص باجأف

 ان هتيلقك قياما لع سرتتال نآ وي

 اكلم اننل نسل اطباق لسترت نأ كلاتهام ةءاغو . لقا

 ان رطاخ نئمطيل
8 

 كلذ نم زياكن الا ظيغت رادّمم ءىراقال ربظي كلذ نم

 دوجولا ىف هردق ىرصملا فرعي نأ نودوب ال منأو منصلا

 باطٌلاا ءاقلا لبق ةظفاحملا نم بلاط دق مجرتلا ناكو

 ةظفاحلا تبلف ءاغونلا ممل سيلوبلا لاجر ضعب لسرت نأ ٠
 عره دق ناك تح ءاسم ةعساتلا ةعاسلا تفاو امو . هنوعد

 نم ءارظعلاو_.ءاربكلا نم عوج ( ىسابعلا حسرلا) ىلا

 ىوذو لضفلاو ملا لها و مجو ٍباجالاو نيينطولا

 ظ من اةبركسملا ئسالاع كاذذا تمكو  تاناعلاو تاثملا

 ىمجرتلا اهيف ىتلا عدلا تنك كف ل ممةلفخلا ١

 ةنردتكسالا ىف امظع ايسايس اناطخخ فيتعلا ىظولاداه!ا رود |



 ب أجود

 ! لنأحبه ثودح نم افوخ ةيسايسلا

 ل نا دا اذه ىلإ دعا انغان عريس اجأف

 معأ لاقف 7 + اناحيه لماك ىطصم ةبطخ

 ىلا وعدبال لقاع لمتم بيطملا نأ كإ دك و١ : لام

 ىلع ظفاحت 0[ انيطام كد نر ع تح الو ناجق

 داو 9 انروصح قلاقلاطا تعد ولو'. الاجر ماظنلا

 :ايشان , ىريص هل لاّقف هنظ ىلع هرار ها قره

 6-0 ناو ودير ثيح نم لس هلا نر مكنا

 ا متسنم اذا اشاب ىفرهاي سانا لو ا كك
 6 ةهدييسو ها م دا الا ةاطملا نما ١ سموم

 نار ره دقو طخ هوعد 2 هيمماس
 كا نع 50 اذ ١ قره لاقف

 ع اكلبلا ع 0 35 را ا ,ىريصلاآف

 - ناكل !تيهذأ نأ ندا أ: اشاب يفرهلاقف
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 نبدا وءازنب ييسدجسر جم وج يودي ا نوم نمد

 - ل

 ني-ينطولا نم عوملا ةدفأ ىوبم ناوالا كلذ ىف تببلا

 نع نولَمإ ال نم هراز دقو الا موب ىضع نكي. ملو . نيصلخملا

 ةوافملا ديزع مهنولبقتسي تيبلا بابرأو سفن ةثامالث

 1 رك الاو

 مجرتملل امج ءانع ةيلا وتلا تالباقملا هده: تبيس دقو

 ينم يلملم | مدع اف ناكو ةرورضلا مكحت ربص هنكلو

 نيبينطولا نم ضمني نأ مهمدل ءىث ضغبأو .زياكن الا عامسأ يف

 اةزصمفطاوعلاعمجتسيو بواعلا راتوأ كرحنأميطتسإ نم
 كي دا نادم يلا كلور نك اهيردب ل300

 كاذ ذا ثيلتملا:ناهذأ ىلا لخح ام اك انفزعي ىف الا
2 

 ةزاظن ليك و ىروخ امان ليغاعما لاحفلا ةداحس اك

 ًاظفاع كاذ ذا ناكدقو ةبطلخلا هذه ةبسانع قباسلا ةيناَمْلا
 سيلوبلا رادكح ناكو اشاب قره ءاجنأ ةبردتكسالا لا

 انام انس واهو

 ةبطملا ءاقلا منع اسمأ بلطأ ينا : اشاب يفره لاق
2-5 
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 أريدج ناك نسملا رايتخالا اذه لشم نأ مرج الو

 نوروتغلا نوينطولا كقوأ هردق هردق كقو هزردق ردتم نأ

 5١<ةنسر.اربق رب ف ريل ىلاهتففار دقو مجرما ا

 لي ليعاعسا انعدص نكللو (تابا) قدنف كلانه اندضفو

 ديالا ةروصنلا ةكحع انصاف دك ناك ىذلا:ىيشلا

 كا رسلان ل د احل هل رسم نا "ان اكو هانا

 ةلزم اندصقو هن ووعد أتحاف ةيلاعلا ةريغلاو صداخالا لهأ

 لاع تحب وهو ( ىثوفالا ( هبج رحبلا ءىطاش ىلع له الا

 مدقلا' ةلئاعلا لزم نم ةبرقم ىلع لضافلا كلذ هديش 0

 رابك نموهويعادلا ةرضح دلاو 000 كب 0

 ةيديدجلا ك كيل حالا اردمزاكدقو البينو 00 0

 هءاوضروهتمحر هللا كلا ا 0 اشاثرو

 ْ دال هرحلا تانك قا تلراو

 ءاتلاضنرغل هيلا مجرتملا مود ابن دئارملا تنرشت امو
 ا” دامس ثلا ءارك فاح دقونالا تاطلءاذه

 كلذ ناكف هيلع مالسلل كب يميش لزتع نودفاوتي هنايعأو



 ل

 09000 مهابذ « ةتبلانيملسملا ضغبتال كنا » ىضممل

 نيصم نزع فاذ نا كا ولا رفا مهءاج ثيح مويا

 مرتحم نأ ارتلكتا ىلع بجاولا نم سيلفأ كلذ عمو
 ضل اصلا ةلوذلاتادهانلاو هلا دو كال

 ايوروا دالي لقا اهريست ىلا باكر سو ناسا 1
 / نمرالا ةمتنم نيلر ةدهاسم حوض اتا ١
 لوم لص نإ ليلا ديسلا عا كل رجرا فاول

 (ل داك قاعصمو « ىارتحا مظع
 د -

 ةبطخ ءاقلا ىلع ءانثالا كلت ىف هتن مجرتملا دفع دقو

 كد رات انو ب ةردكشإلا ةدع ةيسليج ها
 ةيزع هيطخت لوأ ىديخ هتاجلرأ ف نري ليل لك

 نس نأ اتبام اداقتعا دمتس ناكهنال الا لستلا قفاذ ف

 ةحبحصلا ةينطولاو ةساملا نم ميظع باج ىلع رغثلا كلذ

 و ممشلا 100 لجأ تدلل ختراتلا مه ظفح دقو :

 ءابالاو سفتلا



 ل

 تاكا رساادهو
 ارمهك ةنس رباربف 00 ا

 لحبملا دس

 ا ةناب ة له كلا ا 0 00

 راه لع ءالحلا نما مار امل نمو ءانبأ نم امظع

 رسوم لع مركتلا كا نا وفل )» ماوعأ 0 ناجدف

 ءالإلا اصا ىزيلكنالا ماعلا ئارلا قدك رع تادتا

 اا قاع ا 0 نانو

 : تبيح دس اخاف 0 ةفط" 016 0 مم / 2

 دكا ملظعأ اه نك 5 0 انك 0 0

 هانا كعانر اناكشلا نذأ هم وماسم لفألاو

 : قى كلذ اوعاشأ متنا نلف 011 9 2 نمرالا ىلا

 : زساَحت للام كلذ 2267 ماليا دلأ ودع َفَر ىلا دالب لك

 هنظ ىلع
 لأ ا دا تايطخ ف تان نشلو



 بال

 دق' رضم:ةلكشم ف ممو زياكنالاب هبشتن نا هلل اشاخ

 هناا لاول اول "ناس ةنلسصس ضد

 وهو مهم ردغب ال نامزلا نا نيناظ لامثلا تاذو نيميلا تاذ

 ديميو ميكح لاط امبم نيملاظلا ديني ىذلا لدعلا مكحلا
 . ريدق ءىش لك ىلع هللاو مهلدع ىنتخا امبم:نيلداعلا

0 

 26 ب

 1 ىرخا ةرص نوتسدالغ 0

 اذهدرو نوتسدالغ رتسملل موحرماباتك عاذزأ دعب

 ىتلا ةيفاضلا حورشلا ملاعلا ةفاحص نيباتكلا ىلع تتلعو

 از: ةدغ ءارحأ اذ امحضاراتك اهناذ ق تناكل تح ١

 نالت اناتك ىرخأة سم نوتهدالغ كل لسن نامهنلا هجر

 هبلق ىفو مد ْى طولا قورع يف مادام ت تا مزال ةينطولا

 رصف هئانباب محر فؤر نيع ليمج نطو ا ىهلو ضن

 ” هيلااثح اناصعأ قئاقد تزتها نككذا اذا سل انا

 2. هي ىدشام لقأ مدلاو لاملا ناكو



0 

 ني روجأملا ليوعممسيو نيباسلا بابس ا رد جرتملا ناكو
 ءافولاو بولقلا ىف صالخالا نأش هنوق ىلغ ةوق الا دزي لف
 عافدلاب الا فرش الو اهب الا ال ةايحال لل وودضلا قف

 امضيب نع
 ناكولو في ملو دعو نم هتعيبطل هركب ءرملا ناك اذاو

 ابمدقو ءامسلا ىفابقتا ةموكحم كلاب اه: رضي الام هقالخا يف

 ف ةليضفلا رداصم مهما ءاسم حابص نولوشي اهءانبا ءاملا يف

 مججا ملاعلل امتمدق دوعوو دوبعب ىنت ال مهتموكح نأ نيح

 را + هلق م تدحا ىلإ ةيكيفلا دود ار رحم كرتتسم اهلا
 تاز هوابنع يف نه تشو ةنيكسلا هاذه تداعدقواهعوبز ىلا
 77+ ايمادقا 0 اهفرسشث تسادو اهخراتب

 كل ردة عر يال كلذ تلك اذا نانا

 ايا رو رمال ةجانلا ردع ال تك ١ نيك

 دمك راح ر نال دعولا فداحاو لوتلا ىف اضدكتلا قم

 رانلل ءاملا ءادع ةليضفلل اودع الا نوكي ال سانلاو هللا لع

 ناهز اس لا ره ةرجتش ضال ىف قيرشاو



- 

 سانلا لقا همماشيام دخان ولام دوبعلا نم اهسق ىلع !هركح

 فيكو . هنيغ ىف ثنحامو هلجأ ىف هب ىفول هسفن ىلع اقالخا

 2ص هللا هللا حور نم قاثيموهو هنيع ىف رهاطلا ثن

 : نيلطاملا
 ىلع اهتامخ يف رذع ةيزيلكنالا دئارجا سمت''اذاو

 يرينا وف قزق تحيض دع ةجتملا أل تيما اا

 ليتل سدت ىذلا ردملا اف قطا نم يور شالوا
 موقلاءرك مهلبقتساف نيمورحم نيلئاسرمم اولخد نيذلا ماشلا

 لظنحلا مءاذغ ناك نا دعب اولح اومعطاذ ةشاشبلا مهيحو

 كلوا +ةنا رملاو شيملتا ناوجلا اوناك نا دن يروح اوبر

 . . ناطيشلا نم ناسنالا ىنب ىلع رضأ مم نيذلا
 نيالا ينل رو ىلا كورج الا كراس لا لا

 رتسلا ىلع تامح كلذكو ائيذد ابس موحرلا بست ناملاو

 اليهو اهنخا وأ اهمأ ارتلجما ناك ةركتم ةامح نوتسدالغ

 هتبسنب اروس ناهأ ىروس اهضعل لب ةيرصمالو ةءزيلكنا

 زخا نسخ نموا كلامو وز لل ا



0 

 ارتلكت ال لوالا ريزولا ىأر ىلع بزح ارتلكتا ىف دجو هنا
 ةيئادعلا مهتطخ ىف رارمتسالا ىلع كلذب نوعجشتيو اًمباس

 ١ مهنامأ غول َّق ا زلكن 0

 را قاع مالت ةلالا قدا كمال هلا لوقا نحو

 اذ ار دسك نكي كلذ ف اراكسفاو ضم نع ءالطا ف
 ءالللا يلا ريشي ىذلا ىزلكت الأو ةيبونملا هيمي رفا نع ءالملا

 هأ « ةعينش ةبس هنطو بس دق ن 0 ةراشا لقأ روم نع

 دئارطلا لاوقأ نم هانفطتقا امم مركلا ءىراقلا ىرب
 امررحو اماحصا سوفن نم غلي دق ظيفلا نأ هب زاكنالا

 فذلال موحرما نوهفس اوناك مهف اوطاخو هعم اوطبخ ادح

 د ع هذال نع نا هلعاذع ىرخم ةنالالا هاج

 لافطألا ةدئفا ىف انصب سرتل ا ئئسنو هدالب: ىزيلكت الإ

 نينا تف ىذا لكم تالا

 اق ااه هله نوتس داع لا لع تاع شلك

 انوا نا صلخلا ةمدخ هدالب مدخ نأ دعل ردا هيلا

 تذخا دقف ليلد ىلا جاتحم ال قا نا لكابلا ةفاحص



 م

 نم ن الام رعشلا دانك قرت لا
 اوناك هشه انا ناد كرذك مالا نائما دا

 ظ ! كلذ تنور
 عيطتسيال نويسدزاع نيش راد ناس

 اجرنا ود نم كلو رجل كل هئارا ذيفنتت مويلا

 ذاع شده قة وطلا نينسلا ضم نويمدالغ طا

 ةيل وسم لمحت نا هنكعال لوالااهراشتسم اهق ناكو كلل

 ءانبا دحأأ » هنا هنالعاو ةطلسلا نع هدعب درجمب هذه هلاوقأ

 « نييصوصخلا هدالب

 هدا :نوتسدالع رتسلا لوف ىف:نودمجبال نلكالا نإو
 نلكناللا ةرغ نكنو ةيلانا ست زك

 ينطصمهب ىنعت  نوتسدالغرتسملا لسأ صو . كلذ نونظيال

 لالتحالا :نوتمع نيبرصملا نم تائم مس ملكتي يا ُ

 نييواست رفلاو فولالا تائمكلذكو . زيطناللءانفوأ ريغو |
 . لالتحالاءاهنا ريغمحل ةينمالنيذلاو قّئاَعْلا لعنيفقاولاريغلا
 نوتسد الغ بلا تاك تا دنع زونظيس مر يغزو ريثكلاو
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 )»ل 2 راك

 ةريهشلا ةيزيلكت الا « بولج ىذ » ةددرج تدتكو

 ةيرد ادع( م ف انياج | ناونع كح داق
 ىداو ناب » هسفنبقل يذلا لماك قطصممي دقل ١

 ا

 تاداشرا ضعب ىلع ىوتح اك امو مدل نأشد

 ةيناثة رص طستمل رصم تناك اذا هنا انفرعي وبف تعمل و

 لالتحالا ابنم اهذقنا ىلا بئاصلاو: ىضوقلا 'ةدهو ف

 دملو . نوتسدالغ رتسملال كلذ. ىف لضفلا سلف ى زيلكنالا

 هلك ماعلا رع دق نك د نك انت فراكك
 ها ةداعتتللا فار ١ دا تاواعاما ىلا مرير 5

 اذان ناو ريدم ندا نا زياكتالا رشعم نم انيلع ته

 رتسلانا كلذ ريغ رهظيو . ماوعأ ذنم انيلع قح دق بجاولا

 0 نأشد نوحداو ويسلا عم لاذ دق لى داع

 0 :عءالخلا



 - و96

 نابع ف ةيمرتلا ةموكطا اراب ىرسلا هزل مل ىتح

 ها ةلكشللا لالتحالا ةلثسم لح

 ثراغ نجح نانم

 ةيزياكت الا - تزاغ سج ناسا ةديزج.تلاقو

 .:هبرعلام
 مهام هدا م اويكوفلا هال لأ قط

 ول ايناقن وسم الغ ريشا راعفأ ىزتم كر اللا
 هب ثمب يذلا هباتك تارابعمبف يفتكبترا ام تكردا تناك

 ءاذأ دحأ هنأاب هسفن فصي ىذلا كلذ - لماك قطصم ىلا

 ليثلا ىذاو
 ةائسسلا نع هيأر نوتسدالغ رتسلاب اعلا اذهلأس دقاق
 نوتِس د الع رتل نا نيف ناك هلاوس لع هامل

 انه ىأر نمو ةساينلا ماع نع دس اريك ان
 نكح ناك ةيربصلا ةلعتلل رنا تيضلا مئاذلا ىسايسلا لجرا

 . نيضراعملا ةضراعم الول ماوعأ ذنم ابلح مزل ناك لب اهلح

 هذه تناكاذابلل مسي الو لس مل نوتسدالغ رتسلاو



00 

 ةموكملاا .ةطخ د ١ كلاطلا "هذه تحصيو ةيسنرفلاو

 ةطخ اهما هن ق ونوم ردصم نم معأ ىلا اههان قف ةيضرفاا

 ] هيدو ةيماس
 016 نيسنم ىف ل هدا ةلاسلا نا كعالو

 ” ل دف ىلا تالوادملا هلميردلا ةجتنلا تناك اهم

 ادع ناو عل ةي زيك الإ ةماوككل1ل نافذ ردع نئاسأ لع

 0 كلذ ءارو 0 حال نق 0 نعةيملس ةفصن

 نيتلودلا نيب هىدولا قئالعلا

 لولا ةحصب دك وت نأ« ريجيسم لب دىذ» ةعاطتسا ىفو
 5 والا ةديدح تاهاعتل ساح لسروك ىد نورابلا نأ

 ويسؤوملا دبع نم هنف مالكلا كار يلا رم الازصم نع ءالكلا

 هردنل ىف اسلرف ريفس « هنرك د )

 اهتئالع نم ديفتستس اسفرف َنآِب لولا يف غلوب اميمو

 انالوارتاكتا ني منَقلا لاما رفانتلا نمو ايسور عم ةيدولا
 نأشبا اك لودلا لخادب بلطف نيتلودلا نيتاه ديضعن لانتل

 (نعؤم نفع ) لودلا قداس الءاطلارف 1 ناقل انناؤ رسم



 ريجيسم ىلب د 0

 ع 5 1 در قال

 لح رهعمؤو زلكنالا 2 نااوكع تح 0 ف ردصت

 : ةس رعنام ى»ذ لجاع

 نأشب ده هش 8 بايك قوتسو اعرتسملا امه

 وه ىذلا لماك ئطصم ىلا رصمل ىزياكن الا شيملا لالتحا

 نييرصلا ةينطولا ةاعذ ربشا نم |

 ئنزابلا "ناكل زنا لَه باتكلا اذه لقلت نكو ١
 3 ا 0 عبتا ةريطخلا ( رفرزوالا) ةديرمل

 : ىف.الا ارتب لك نطضل

 0 نورابلا ناهب قونوم ردصم نم تملع»

 اسنرف ةيجراخ ريزو (ولترب ) ويسم عم ثيدحلا لاطأ

 ةديدع ةيسايس لئاسم أش نيرفود دروالاعم ىطعأو ذخأو ٠
 00 اهي بلاطت بلاطم ةلج هردنل ىلا هعم لماح وهو 7

 يارا ىلا اي 1 لئاسم تاب ةيسرفلل ١
 ةيزيلكت الا نيتلودلادئاوفامف ةكرتشملا لئاسملا ىهو ىربسلاب . ٍ
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 ةحاقولاب مجرتلا ىلع نمط, ذا ىتح نوتسدالغ رتسلا

 سراب ىف ماقا هنا لاقو ..سميتلا ىتاكم ضعب ىف ةدوهملا

 رع نورعي نونرصم دجوب هناب الملل ربظيل رهشأ ةعضب .
 ملاعلا نيب هتيصودمسا عيذيل ةصرفلا هذه زينتا دقو . مهئازا

 ةرابعلا كيكر هنا نوتسدالغ رتسملا باتك نع لاق مث .

 ةلاسلا لح لحع.ال وهو . هيناعمو هينابم ىف طبتم كبترم

 ارد هنأو اديس واك ارا لك اهنا 5 "ىف ىلا ةيرطلا
 ادا قب نوط ىجح ةيرصلا ةلاسملا ندد لفاوبصلا تحاولا

 اراك رادار ا وموقتل لفك قف لاما نط كو زفك

 ادني همام ىلإ ةيبنجا .ةدع ام نوم اةن رمل ةمؤكتللا

 رتسملا باتكك نم زيلكت الا ظيغت رادقم لع لدب امممالكتلا
 هنا دابشالا سوؤر ىلع هنالعاو لاونللا اذه ىلع نوتسدالغ

 ماوعا ذنم ىفاو دق ءالملا نمز

 كتارغلت ليد يدا

 يباتك نوم_ضم رشن, فارثلت قيد ىذ تكلاو

 اهئارتل جلا هكرات موحزااو نوتسدالغ



 ع ١١ ل

 توعنب طاحت ىذلا لجرلاوه كلذف «نوهمشي 5 »لوي نم

 تنيي قطنب نم لكَ . اعازه ناكولو مارتحالاو ةماركلا

 نانس لب نوءطاا لجرلا وه كلذف مءاوها قفاوت الةفش

 ملا بتماكا لو نايف ناسل لك نس ول

 سمالاب ممرازو سبئرو ممرارحا معز نوتسدالغ

 سميتلا

 ربظ: نوهركي ١ ىزيلكت الا دقملا تاثفت تناكاللو.

 قى ابناكف كنيقلا دمه -ننميتلا :ةطارخ :تاكشس ل

 باتك ىريل انلزنم نع اشتفم حوربو ودي ةرهاقلا

 ف موحرلا رازو كلذ هل مت دقو . هاو قش نوط

 الود تاّدلاا نوتسدالغ تاتك دز نأ هلآاسو تا

 نم همقحو هل هردارق اننا داقحتالا نم كش ام ءا لال
 نا هيل نم لكل كلذ دعب لوي ناكو . هثاضماو هطخ

 ةدئافالب مالكلا ريثك ضرغ الب ةباتكلا ريثك نوتسدالغ

 !! أطللا نم نوت داع ذا مدل ان عرش نحو

 نايك علطاام هناف سراب ىف سميتلا تتاكم اما



 ع

 ل د راسالا روك نا 15 لك ادنهو

 هلام كرت "لك رشم ل 1مالا نيظفاحملا ,ةموكح :لثم ةحيرص
 رارحالا زجع امناد تناك ةطملا هذهو . مهسفتأ نيظفاحلا

 عيطتسأ الفاو د ن الاسلاك داع نلللو
 ها ( ائيش ضاالا

 ن

 انت نت

 تيزيلكت الادئارولا

 ( نوتسدالغ رسااو)

 كرا وا يضم قا ال ةناتك ركيإم

 هناي خيشلا كلذ ىلع نونمط, اوذخاو اظيغ زيلكت الا مدتحا

 اولوتي ناو هيلع لومي الف هل ادبمال ةسايسلا م

 ةلاسلا ف عج لص لاع تاوصن حاص صام دنع كلذ نم انش

 ةلالج دض ةيبيلص برح ةراثا ىلا ابوروا اعدو ةينمرالا

 مظعالا ناطلسلا

 ارا نا هوا ىيبملا ردك ألا ادم لع انلديام اذهو



 ان.” طرت مم عش

 ل7

 د ل

 ىرضملا قاموا تاشلا ىلا نوجص اعل

 ناح دسق ءالملا نمز ناكاذا امت هلأس ىذلا لماك قطصم

 « ماوعا ذنم ناح دق ءالجلا نمز نأب » نحي مل وأ

 نتسملا لحب مل اذامل لءاستتي ةرابعلا هذملل ءىراق لكو

 ناحدقءالللا نمز ناهداقتعا ناك اذا رصمةلئسمنوتسدالغ

 قاياجاو نازل اذه رو دولا ماع

 79 لودلا ىلع ةيلوثسلا هيف

 نوكيا كادم ةجاديتو نود رس
 ىنا + ةفيرشلا انيئاغر لودلا بجن ل ببس ىالو ه ةيلفط

 «افنق مالا لعأال

 ءىر نوتسدالغ كسلا نا نسحب نكت مل ناو انأو
 ىلا ركفلا جذاس وهو ةءاربلا هذه لثم لالتحالا ةعبت نم

 ىذلا ظقيلاىنايسلا وه هناربظي سكعلا, لب  ةجردلا هذه

 اننن نط نكل اب ةقذلا ةءانغب ء نيت لك لك نوترلا ف

 ءىث لك لهج ةلكشملا ةجرملا لئاسلا ىف هناو نيتطخم انك

 ! ! ءىث ىلع فوقولا عيطتسي الو

> 8 < 
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 27 2 رارولا قل رشه حااغ

 دع نا يع 0 كلذ

 : ات ان مل ىتلا لودلا ًاطخ نم و

 اك اش ام ةيزيلكت الا ئاغرلا قفاوت تاراخما

 لولا ف طورت تطرف

 لمعت ل ارتلكنا ناف نوتسدالغ رتسملا لاق امبمو

 رصم ةلكسم لح ليس قا: نسا نمت عاطتسا[م

 قوس دالف رتسملا امف لوس ىلا" ةراسلا ةءارق دنع

 ناسنالا لءاستي نييصوصخلا هدالب ءانبا دحا حبصا هنا

 انا دج رصما ةلكشم ل لوتس د داع رتسملا ناك: اذا امي

 7 ةرازولا صنم ىلا داع اذا ىهتشب -

 ا 7 اهدفس قاهر ألا لاف ةجبعلا تناك انبمو

 د0 دع نع ءالخلا .ةعاسا نأ نه نوسدالغ تاتك< وم

 درا

 اميلعت ليبارلا ةديرج يف ( سيراسيروم) وسم بتكو
 هبيرعت اذه نوتسدالغ رتسلا باتك لع ليبقلا اذه نم



 ف ع

 لا منو الار ولا لوتس داع راسل نإ

 مايالا هده ى هيلا بتكد ملف ةدعاملا هده نع نونثتسي

 لا ردح د لفظ وطصت ل ىرصلا ناطولا تالا خلا

 ةلئسم لح نع هنأر هلأسي انوروأ ىف ةيرثلا ةيرصلا ةبيبشلا
 ريض ناك للا نوتبدالاع هلئص وههناب رك فيلا

 و قب

 راعلا نم نأب ةديدع ارا رص رهاجهناو رصم نع ءالملا ةسايسل

 ريع لقا ولا نفس لع نا ئراطم الا ةلظركلا ل ا

 يظل ناطر تنادبسل اانا

 م ناو هنا هءاتك ىف يرصملا باشلا كلذ هل لاق دقو

 دب الف ةقيرشلا هئاغر ير هرازولا يف فرو هلم

 5 ىديبي نأ هوجربو ءالملاءارصن نمايقاب نالا نوكي نأ ]!

 ىلا قضوا نم نويصالع شبل هناخأف مالطا وا
 ريغتت نلو ريت ل هءار ١ ْنأب اب.اماح ءانع : عقتيل املا بهذ

 ناحدقءالملا نمز 00 ةعاكلذ ىلعددزيو رصمل امل طق

 ماوعأ ذنم ١

 رتسلاناك امدنع ةريطللاةلأسلا هذه لحتإ اذا نكلو



 كَ ٠ ١١ د

 نع تّقلت ةدددج ةّوبط نييرصملا ىف ءاعدالا اذه زيلكنالا

 ةنيموسعلا دالبلا نو ةرادأل هيلا جاتحام لك ابوروا

 لل انك رت الواهلمف ةفيطلا هاذه لع ازيكنا ركش اذاو

 ؟2! يسن اهدالب :نوؤش

 الك نييرصلا دض اذه زيلكناالا كضعت نم ربظرو

 لك ءامبلاو لالتخلالا دْمأ ةلاطاى اًمعر نم ارتلكت | دضافم

 اده منو رصلأ هذمججضل ىلا الا رهو - ندا ىطاوش

 داودلا داما ىوس 3 هدا قال بسلا
 ها «ةموروالا

 دنوملا ةدد رج

 ! دنولا ةدنرح يف ( ثرو الودءلوخ) ورسم ىتكو
 السل نرد واع زيسلا ثناتك لك اًيلعت ةرييشلا ةسيرابلا

 ْ هبي رعت أم لماك ىدنفأ

  ةطخنيديدعلاةسايسلالاجر نم مريمل مز ياكتألا ءارزول»
 دنع ىرخأ ةسايسو ةموكلا جراخ نونوكي م دنع ةصاخ

 ماكحالا ديلاقم مهملا قلت



 للك ١١٠6 كك

 رضع نع :مكلللا زينك تيل" ئدلا انآ فار لو
 هنا باونلا :سلم هءاطخ ربنم قوف رصم ةلثسم تمعفرو

 لودلا هيف كرتشن لمعي الا رصم نع ءالملا ىلط ىتكم ال
 اسنرف نكمي الو ةيلود تراص ةلئسللا هذه ناف . ةيبروالا

 منع ال كلذ نكلو ءالجلا بلط ةيرومأع موت نا اهدحو
 اذهو نأشلا اذه ىف لودلا داحتا ىلا ةيعادلا ىه نوكت نا

 ةنئالاس لاري نابل سو ةه وكلك

 2 مال

 رصم نع ءالجلاب انبلط ردقت أيسورلا نا اضيا ىدنعو
 ةببسلاا ةيلاملا ةضهللا نا ىرخأ ةهج نمحجراو . هردققح
 . اتا ةيرصلا ةلئسسملا لح ايناماو ارتلكتا نيب فالثتأ نك
 هيلا حبصت اهدحو ةلودزا اًعلطم لوبقملا نم سيل هنا ىلع

 ىصقالا قرشلل ديحولا قيرطلا وه لانق ىلع ةريمالا

 ىف مدوجول زياكنالا اهب جيتحي ىتلا ىعظملا ةجحلا ناو. ٠

 مهسفتاهدالب اونكحم نال الها اوسيل نيب رصملا نا ىه رصما
 رربز مب ىردأ تسلو 1! مهلع ةيصو اهسق تماقأ كلذلز



 اح

 ع مماب را رارخألا كتاوأ اهن .ف رهاج ىلا اريلكن ا رارحا

 0 ةعاس هش 0 ىذلا مويلا نا س رصم نع ءالملا|

 دوال مهحيش هب هأفام لثم اللا رارحالا نم نوكال

 هأ ! ! «هيلع دعاست مل ايوروا نكلو ءالملا يف انبغر

 راوسول ةدد رج

 لوج ويسملا ( راوسول هذد رح نم ررحخ دصق)»

 تالا راك دحاز ان رق ىف ةساسلا ىروهشمدخا سوفا

 ٍذ ار ةلاسل ةيحراخلا لئاسملا يف ةملكلا يعومسمللا

 ف هميم دئارح' هتلقانت' امدح هنع ررخا لهن دقو

 اهريغو ةريبشلا دلاريه كرودوينلا ةددرجو تيفاتسالا

 . نام ءاكلا ١ ل١ ارق ناد سوفا وبسم لاك

 ١ دل ارتكلا لاحر نموه نوت دداغ نتسملا نا ةقيفح»

 ا” 1 نأ ل كليد لراتش ريسلاك _ اعصا داتتعا نودع

 ان وسد ا/غ الا نكلو ايناطيرب ةحلصل مزال رصم نع



 /ا.وو 

 : هييرعتام ( زيسنرف كيلوبرلا ) ةديرجىف ءاجو
 نوتسدالغ نتبنملا عانتما بس نعنمانلا لءانست املاطو 00

 نع ءالملا قيقحم نع ارتلكتا ىف هدب ماكحالا تناك اميح ٠

 متع ءالجلا نأب اف رهاج الا ةصرف كري لهنوكمم رصم ١
 أمل دمفمو ا ىلع ؟

 ىارس ) ريسنمتسو ىارس يف هاذ دق ناك هنا حيحصو

 هنكلو.رصع ةقلعتم ةمبمة<رصلاوقاب (ىزيلكت الانامل ربلا

 هءاج ىتح ةيرصلا ةلأسملا نع ايش لقي مل نيملا كلذ نم '

 .ةريطملا ةلئسملا هذه ىف هنأر نع ةلاسو ىطو يرص» تاس
 قطضمب ئرصملا قطولا كلذ نودع سلا ا ا

 ىسايسلا هرسب هيف رهاجم نأ ىضر باتكب  لماك '
 نا لب ءالجلا ف غرب مل ىذلا وه سيل هنا لوس وهف

 مل ةبواسنرفلا ةم زكا نافع ىلع هدعاست ل لودلا

 !! لطا اذه ءارواهعس باش ]
 .ةزطعم رغ نا هزه نط ئاع يملا حا ماسلا

 نع ةيسايسلا ثيداحالا نورشني نيذلل لوقت اهلع اءاوجو



 ل ١٠١5 دلل

 ءالملا ريصن لازي الو ناك هنا لوي وهف . ةجاذس لكب

 هدالب ءانبا دحا راص هنال ائيش رمالا يف مطتسي مل هنكلو

 !! نييصوصحلا
 00 دفاع تملا نال ا ل كلو

 07+ ارتلكتا ةسايس لاجر عم نآلا

 - نظنام يلع منقي نوتسدالغ رتسملا باتك نأ ىلع

 نا ىلعىوققلاليلدلا هيفامم انرورس نكي. ناو لماك فطصم

 دب الا ىلا ددجتب ختراتلا

 نم هنا نيطلخا تاتكلا اذه ةبسانم نحن هارن' ىذلاو

 لد لس نا ارتلكنا ىلع ليحتل نو لي اد كعصلا

 نا كلذ لع ديرو . نيملا اذه ىف رنصم نع ءالخلا اهسفت

 عدا ىيضيلا كوذلا هلراضا اذا ىرويسلاس دروللا

 مب ةياروالا ةسانسلا ه5 ترق ىدلا تقولا اديه

 00 راسو هطومس كلذ قف ناك : تاكلاو انمزرا تذاوح

 '” ارقتع طقس, لب الماك امون هامدق تيث.ال ذا . هترازو

 هأ ( زاكت الا لك نمدلودرم



 *«ياا

 اهىو١ 

 17111 ل كاسم قع ' لودلا نال كلذو ردم نع ءالخلا

 اذبك رذعب ناينالا عيطتسي ال ىربسلاس دروللا نأو

 لح امنموه بلطي ال ىتلا ابوروأ لود نأ زئاللا نم نكلو
 أ“ تلاد نم يدلل هيلا دوعت رصم ةلّئسم

 تسوبلا ةديرج

 : هبرعتام ةيسيرابلا (تسوبلا ) ةديرج تدتكو
 دحاو عوبسأ ةدم اندنع رصم نع مالكلا مطقنا د

 امماع مالكلا ةداعال نورطضم نالا نحن نكلو ظ

 تم تاك ب مالكلا ةداعا ىلا وعدي عدلا

 ىذلاو ةعدقلا هتاحرصتب هركذ ىذلا « لماك قطصم »
 ةنزماي .ةاتعلاو باتكلا اذه ىلا ةراشالا ىف ةيغر انددزي

 قدح ناار ناخ نماراخا هيلع تقلع ةزطكت اتا 17
 2 7-2 هن لع

 ىذلا  ىرصللا باشلا سيح نوتسدالغ رتسللاو

 بت نيف نيا ةزاكفأ نع ربساولا كرمه نال



 ذو 4 2

 « ةثدحلا ةحملا

 > لاينلوك كيتلوبال

 ا ريال سر ا اكو
 : هبارعل أم

 هيفا ررواتا 0 باشلا لماك قطصم ثعل »

 هاتان قوتسدالغ زيسلا تانع لإ انامك اسنان .دالبأ لك ىف

 رزولاو رارحالا معر هباجأف ةيرصألا | ةلأسلا اق هير نع هيف

 ةناغلل مهم ميظع باتكب امباس ارتاكت ال لوالا
 نوتسدالغ ريسلا نيب الدوبتنذللا نيب كا والت نمو

 لاا ملا تاك اا ثلا ىو لما قايصمو

 ربزولا نأ ةفاك سانلا لمي نكلو ىربسلاس د ع
 هدرا ل ادا ل تا ال ارتكت ال لوألا

 !! ةحمرصلا

 كلطلا) 2 هداج ضاسسا ىذلا نوت الغ 0

 افالخ » مطتسي ل هنأ مويلا نلعب ل وملا يف ةحارصل

 ناني اورد اع [ كك تدعو ىلا دوعولاب ءافولا 00



 م ١ ١ 0

 هوانا اصم ىوس مبماما اهلاجر رصبب ال نيظفاح ا

 ةمرح كاهتأ اب ةيضاقلا ةيسايسلا ديلاقتلاعابتا ىف الا نو 3

 ةيانالا ىف قارينشالاو ةنانفألا تاضلاوة حلاو

 تانذلا بحو

 اذال للي ؛ الهنا زن وتس الغ رتسملا لوشن ام دنع ادملو

 «ءالخلا نع ةحتنب امه؟ ماع فق ترج ىلا تار املا تأت '

 اهفارتعا عم ىتلا تايذاكلا راكبالا نم ىلا ا 1 50

 0 لوي م لوقت اهلج عضتنأ كشو ىلع امنأ

 خال رعاال ىتا » للا اذه ببس نرع تلئس اذا

 «!! اهش

 اعيش صقنب ال ضحملا ىنسلفلا هيبشتلا اذه نا اندنعو

 نوي الام رمل فارسا امد انااا ل ن١
 ىربسلاسدروللا هفلخل « ماوعأ نمزاحدق ءالملا نمز نأب »

 قمحتف ١م ةنسلبق نمزاحدق ءالخلات قو ناك اذاف

 ةيعيبطلا رومالا نم هن ًارهظي ١م5- ةنس يف ءالجلا
 ده: رع زياكنالا لاوعأ ماد فاءشل رظنتنن 0



 ب ةؤو ال

 باتكلا كلذ ىف كذح ا مر | ىسايسلا خيشلا لوقي
 ) ماوعأ دم ناجح دفا ملعأ ام لعرصم نع ءالخلا نمز نا

 هيلاريشي ىذلا نمزلا نا انيأر لوقلا كلذ يف رظنلا انّمقد اذاف
 وه نراك ام هنع ١855 ماع لبق ناحدق نوتسدالغ رتسملا

 هتادقتعم هلامعأ ق باطت لنك !وهدالب ةموكحةم 21 لع حلا

 هده لا انهو . نوتسوالغ ةسسلا همم الام كلذ
 ماكحالان ولوتءامق و نييسايسلا لك دنع ود قلاده رغلاةرهاظلا

 هكا صاير اد نو وا اهادسف .:اهج راخا وناك نأ دن

 0 اعلا 0 نم نودحو 0 00 1

 قى ةمان ةبغرو لئاسملا لك لل ةقئافلا تاليبستلا لوبقل

 ًادبملا اذه ىلعو . مدالب اصمل ىملسلا مدقتلاو ماعلا قافولا
 لخادلا املالمتسا ادد الربا حنع هسفن نوتسدالغ رتسملا دعو

 ل كايخالا لبق ةر ازولا ن ء لخي ىذلا مالا وهو

 ءاشذلا نوريمهدنأ ف ماكحالا ناك ام كاع نكلو

 !! ةديدج لاشأ

 دار لال ا يركب كارم



 وؤآا.وو 

 ةءرصلاةلأسلاه بف لح ئىذلا تقولا *ىع فكنا كو
 تحمر ضمت رطوةينتللا اييدتاقلوا يكت ا داو ملا فا وب ذاك

 ها « فاصنالاو ماعلا نوناقلا ءىدابمو ىلاعلا بابلا ةدايس

 وراغيفلا ةديرج

 ف ةيجراطاة شالا رز ريلي ىنيت ةواؤسسلا بشك

 راربف 22 راتب رداصلا اهددعل ةريبشلا ( وراغيفلا) ةددرج

 : هب رعتأ»

 نييصوصحلاا هدالب ءانبأ دحأن وتسدالغ رتسملاحبصأ دل »

 قياض اعر ميرصتب فرتعي نأ هيلع لبسو كلذب ىداني اك
 نع ءالملا نشب امناد ةيراملا تارباخلا ىف ىربسلاس دروللا

 -- ىرصلاا باشلا كلذ رارحالا ميعز نك هه

 اع اد اهازغم ناك ىتلا ةعدّقلا هثارا هركذن - لماك قطصم
 ءاللاب الا:ةيرصللا ةلثسملل لحال هنأ

 دئاز هناا كش ال تاتكب نوتنذالغ رتنلا هاجلأف

 , تاريسفتىلا جاتحم هذه هتحارص عمزات ناو ةحارصلا ىف

 ةيلبكت تاحيضووو



 ل ؤةوو دل

 دضميو ةقداصلا ةدعاسملا دعاسي نأ نم -اهاع قافتالا

 © ةيبلملا ةلودلاو اسرتك » ىلا لودلا نم ئئوقلا ديضعتلا

 92 ةسابسلا ةيساسولا عا وقلا نم رغم نع ءداطا ةلكشم

 ةسايسلاملاعنعمويلا دعتبا دق نوتسدالغ رتسملا نا ىلع

 0 ايجرمألا ىف عيطتسا ال ينناو  هسفنب لوّميو

 لكم لب آل هنكلاو _ نر رد وصلا :ىذذاب ءانبا دعاك الآ

 نوكي ام دنع لامعالا نع داعتبالاو عوضخلاو مضاوتلا اذه

 ةينمر الا ةلكشلاب المتن مالا

 لكس نرسملا نكم الها ىودلا نفلاح لكك عو

 "نال ةيعارد - نا اه امال تاعو تم

 - لءاستتنا ةكللا ةموكح صئاصخ نم حبصأ دّملو
 ةسايسلا ىلع ادج هليقث عادالب لالتحالا ةلاطا نكت ل له

 : ىرحا لهل ىلعو لب ارتاكن ال ةيمومعلا

 نيياحالا ضعب هيلا جاتحم دادو نم ابمرحن 1 لهو

 ملاذا :ةعيسلا نونظلاو كوكشلل الحم الجت ١ لهو

 هل 1 ىشللاو ىلا اهررم وكب



 كرذكا قوتمالع يللاو فعدم اللا عار نوتس الغ

 ةرابعبوأ كلذىف ىرخالا تاموكحلااهدعاست ل اذامل ليال

 !! هيلا هعفدد ل 8

 ةقيقحلا لهاجم وأ هذهكةلاهج ماما انيلع لبسلا نه اذا
 قرح قى اعاخ رم اال كاملا ترس شكا هيل لل

 وأ ار ةيزياكل الا ةبركيللا تيك اوس دة

 نيظفاحما ديب
 ازا نضال ناشي لودلا ماكنت ام 1

 ديدحت اهنأشنم ىتلا ةديحولا ةلودلا اهنا خماشتو ةمظع لكب

 !! ديو هتقو

 | رتلكنا م ايقل اراظتن |مالكلا نع ا

 ىرخالا 1 وكس ىلع لالتحالا ةمبت ةلودلا هذه قلت هب
 3 ويست اع رالا لك 4 ةءارغ 68 هدهد رب ىذلاو

 ىذلا اف «ماوعأ ذنم ناح دق »لميام ىلع ءالجلا ا

 77 .. لذا هرظتني

 نع طارد "نط ناك ول ديا بن انتنعما نك |



 « الطلا رهو دحلاو لح الا رغم ةلكسل

 نو دداع رتسملا عار وه ىارلا اذنه. هنا مقاولا فو

 5 انك تارابع نم نبط 6(

 نعءالللا دوعونوتسدالغ رتسملا قدح ملاذا نكلو
 77 هدب ىف هطلسلا ت رك | د

 05 لماك قطصم هبسح مك مطت مس 1 هنال كلذ لبق

 م هل ربظام

 + ءالجلا قيقحت نع هرخأت نا انملع دّمف لاح لكى لعو

 حرص لوس هنال نحمل د نه هداّقتعا نع امشان 0

 )» ل لعأأم ىل ىلع ءاللا ع نمز ناو »ةرابعلا

 بس ةيقاقلا نم الو ىلا دكا راألا ناكاذاو

 هلريسفتال رمأ ءالجلل لمعلا ىلع نوتسدالغرتسملا مادقا مدعف
 :.هشغن وه.كلاقاع ادبأ ريش نأ نكع الو

 هد ءاسل لما نصا ق 0 و 1 ا

 «ءارقلا هيلع ماطأو لاق ام رخا دل رمش ل

 رتسملا قدح مل اذامل انم رثك أ لم. ال لماك ينطصم ناو



 هريمغ ديب ماكحالا نوكنام دنع ةسايس هل : ةسايسلا لاجر
 اوكا دع را

 )»ع ريسه.أ|

 ايدلا هدد رج

 : هد لا ,اربف "ى ةيسرابلا ابيدلاةدلرجترشنو

 نأشب روق مل !| اناتك ل يسد د16 راسل 5-0

 0 ىرصم باش وه اذه لماك قطصمو . رصم

 اهنع زياكنالا ءالج ىف ةيغرلا دشأ بغار هدالبل
 رباني لوأ يف بتكو سراب ىف ربشأ ةعضب ماقأ دقو

 ءالخلل اريصن لازال ناك اذ مع مل[ نوسدتلع ريل

 10 يف نكع تقو ىأ يفو

 | قحتس ةرمف اده لماك قطصم 21 دجوو

 هلسارم تمحلا نكن ل ناو احنرص اباوج ةيصوصخ ةعصن

 ل ادع انا وطفل :نويتحد اخ هلل طا ناشلا ىلاعلا

 نا نظن لازنال انناف مكدوعوب ءافولا اوعيطتست مل عنا ولو »
 دجوبل هنا وهونامزالا فلاس ىف مك داّمتعات مويلا 5 داقتعا

 « اال >



 ب, | لماك قطصم لمسار م نا ٠7 رصم نع ةنزيلكنالا

 هلوّمب جرحا عوضوملا اذه نع بيجم - نوتسدالغرتسلا هب

 ا ركل ا( ةدءاسم قلقا هرازولا ىف تنك الي اوف

 اقام خا ىلا م ىدحألا

 هلك ملاعلا نمار خاس نوكي نا اما نوتسدالغ رتسملاو

 نال ١مخ+ ماع ىف ًادمعتسم ناك هنا هدارم نوكي نا اماو

 هناكر نعم لعااس ره ةيدعاس واذ ركعم نع ءالط انا رماب

 اي كلو كلذ امر انا كا ليتم نمو -. ةقركلا
 0 تبجي م ذئدنع هلجعتسا مل اسنرف نأ لوم نادر

 سنو هت نأ ى هل ناك ةيئاح

 المحزا دقتعي ايسايس الجر نأ سيجعلا سيرغلا نم هنا

 قابال ابلاوصلو هدالب فرشل ةقفاوملا لكاّمفاوم ايسايس

 0 ....هب نايتالاهجرت ! ةيبنجأ ةموكح نا ةجحن هب

 ل لوقا ةضالجو هلق نكعال ردملا اذنه نأو
 ةديحولا ةطقنلا وذاكعةءارغلا نمزوتسدالغ رتسملا تاحمرصت

 نم ريثكك ميظعلا لجرلا نا هباتك يف ةئرص ةيلج ىه ىتلا



 ب 84 ,.جه

 تاز لعافاب نك ذل هيف لأقرب رص ل وقل

 هلع تانك نودع نوبل هءاجأف . تريغن 2 هعدملا

 اعاد دمتي هناو .ريغتت ل هءارا نأب هيف هاج . فطلو بدأ
 مارتحاب قصتلم ارتلكتا فرش ) نا نم ىضاملا ىف هلاقام

 ءاللا تقو نأ » هلوق كلذ ىلع فاضاو ( رصموحن اهدوبع

 نوملعي سانلا ناك دّملو « ماوعأ ذنم ناح دق لعام ىلع

 ةرازوأ دق لمس نك اغ دبل نوييمالع دل نا لا
 ةجاح ةدددغ تاعمتح ىف ةدئاز ةريغب نلعا نيظفاحلا

 هاندطا درع كلو ةعارتلا را كف ل1

 ريغإ مة نا ماكحالا هضم لعل وتسد ذا لل ف

 المعو هفالسا ةطخل اعابتاو لبق نم اهم اهارب ناك ىتلا نيعلا

 هك التما نوكيام لكنا ربي ىذلا ( هيكوبلب ) بهذع
 نكي مل هنا ربظي نكساو . هيلع ةظفاحلا نسملا نف انسح
 رسد ل هنأ ولو 7 قاويسد داع يتلا لاط كلذ نم ىلع

 ءالملا راصنا نم ةريخالا هيرازو ةدم ىعب ةسسقن َّى اع ايبا

 دونملا ءالجال اذا ةصرفلا زمني مل اذا نكلو . نيقداصلا



 تلا

 ةفاك هتاقانت ىح نوتسدداع تسلا را دل

 رصمقةيسابسلا رئثاودلا لك هب تدتعأف 00 كلا

 . ةمهملا تاقيلعتلا ةيوروالا ةفاحصلا هيلع تّملعو اهريغ فو

 كو ا ريع نب ردا راسا ةاضان كاك نف

 ىسذرفلا باونلا سا ىف سراب ةنيدم باو دحأو نييسايسلا

 : هيرعت ادهو ةيسيرابلا ريلك الا ةددرجن رياربف م ىف

 ير

 8 . ا
 ننودس حا باس

 « ةيدررفلا درو
 : ركل ةدل رح

 ظ ةكيشلاو لك قطصم نإ ةيعم ةنناكم تلد 0(

 دشأ مرغم ىرصم باش وه لماك قطصمو“. .نوتسدالغ

 لد رسو نسينا داو ةلاح نيتشلا تاتكلا لك ةديح
 د ىنعأ ل («( نيكلا 0 » ىلا اريخا تك

 ال بما لاس ب نك هك هيف ةركد طاتكا



 7 تعبي 4 ع / ضرار م كم 2و حاسم ولأ

 هي لكي ةعاممس سي 2 0
 7 10 هدا كانايممل <«

 ل همس لاما تك سك

 0 طمس مست < 2 1

1 22286 2 1 

 0 ا, سمهختسض هيب هس ع

 ا ادا 0001111 ا 7
 1100 0 وتم وسب ا ح1 2ر ج ةهس

 ل هز م مسلح ا 0

 لو 0 كني دك 17 0

 هس 1844 4 1 057 سكنت <
 1م /مصيامس ٠ 0 امص 0 كردبم لجسم . يمدح

 00 4 عسر كيري ء هدا عمم
 ريكعتس لنل د مخ #2 كج كعتمس 1 7/6 نوح طهي 2 دعب كيري 0

 ؟سلح صن دعم 0 0 ةممس

 44 7 7 اس ملك 4« عير ةيص سسسو كن 2 + / 0 هوت سمس
 0 ةمدام هبا ملم 5 2

 < م م لح رلى "صمم 1 امس تملك 2م و0
 2 رثئسسم / اء هسه نمر كر تراست

00 0 4 70 2 0 

0 0 10 



 فنا ريغ لما مجش مح ماع فن انف داو ويش هكا

 كاد انلمأ ام مظع عم ةدحاو ةوطخ طخم مل تارااخلا

 تيس ىال ىردأ تسأو

 ١م<ةنسباونلا سا فىناحرصن لكب ترهاجدقلو

 لمعل ا 0 و .اهملعهفيضأ 1 ىدع نذ / وو

 ا ءانإلا اهيا ارا ءاطعا ل ف ندعم لك
 .نييصوصكل اىدالب ءانب ادحأ الا هدا تقلق رم, بصنلا

 قداصلا مضاخلا كنم نوك أ ناب فرشتأ يناو
 6 وس دداغ.. وب هج هش راث ١4 ف نراف

3 

36 

 1 سد داعت ريسطا - ىزيلكن الا لصالا انه تبث 'انازو

 155 كنالا لعب يجف ف ةدايشو كرات وك



 ملجا امف بسح يتلا مايالا هذه ىف ةيهأ متعأ هل نوكي

 مالسالا اروع ريك ان قوما هيدا ل

 1 تموجرأ اذه ىباتك ىلع باوجلا راظتنا عم ىناو

 «ىارتحا مظع لوفي اولضفتت نا لحبملا ديسلا

 « لماك قطصم

 ةيزياكن الا ةئللاب اباتك نوتسدالغ رتسملاب انجهيلا ثعبف

 : هتجر هده قلاسلا هءاطخب ىلع اياوج

 52 ئدنسا)

 ةفصب كدالب وحن ؟تاساسحا نم هتمبفام نسحتسأ ىنا

 ةطلس لك نع ةرملاب در قبلوا اننرمس توف

 نا انيلع حي هنأ امادىهو . طق ريغت مامنف ي 6 1

 رصم ةدئاف فو فرش لك اهف ممت نادم كر

 اهانلخد هلخنأ نم ىلا لسقلا اي
 نينس دنم يفاو دق اان لع ءالخلا نمز ناو

 تامركل اهدعابم لسا اريخأ نيني طق

 ىذلاكولسلاو . ةنيلأ ةلتسلا هذه ةوق ىلا الصوت سرع



 للا ب. كلبا

 اكد لح نعي دكا مويلا ءدصآينا هدالب ريرحت
 ءارضن دقق | نطو ارتككتا اتحادي منك د قلف

 قلب ال هبا متو لعاب ةديدع 00 ءاللا

 ينال ودع ريق لجل لاسم لاح نا ىطعلا اناطت رد

 سابلا دئانابهرش نع
 00 . عتار هاحم انظفحو جناح رصت لك انام ه7

 يف ةطلسلا تناك ام دنع كدوعو ءافولا اوعيطتست مل عنا

 نال داقتعا نظن لازتال انناف ةيلكسلا, املهجم بابسال كدب

 ا ةلئسملل سبل هنا ىأ نمزلا فااس ىف 5ك داقتعاك
 تالا مواد

 ىذلا تقولا اذهيف كنم ري ل ل نم تن اراد

 ك0 رنا ةفارسا لا لاوس هه تيرطبخا

 انحرف مساسحا

 00 اللا ءارصن نم نولازتال متثكناف

 2ديعب دهع نم رظتنملا ءالحلا 0 ا 7 يم

 رم هس ناك ع نم احبرصت ناف كلذ نع الضفو



 ءاقدضاالا نم نوريتكيلادباع و حا رت الا دهوك ا لا

 لالتحالا اذه نم ةبيرقلا ةاجنلا

 دم دبع

 د

 نوتضالفوتسلا يلا لسرأدق سراي قوهو موحرلا نكد
 جايه دتشاو ةنمزالا ةمزاللا “تلال نا ده اناس اءاتك

 ةنلا لاوعأ زها هلبلا ةلوقلا كيش ىرطس الا ١
 : هس رعت ادهو ةسفن نوتسدو اء

 ةيساعب تلسأرم

 ١مه5 ةنس رباني ؟ ف سراب

 لحبملا ديسلا امأ 0

 الا هل ةينمأ ال: ىطول.؛ ليتلاىداو.ءانبا دحبال اوحسأ



 د

 ىخأ لامعأ نم موقلا ملأتو شيلا

 يلا ادد ا كل قلاعتسا:ذ ا 0 ”لع مح

 نم دينا ىف تلقو نتا اود ناو ةلفرودلا لادنِم وق

 مجرتملا لوصو نيح ىلا رمال هاا ىكلو :الاخءاستسالا

 هنأ ر يدتقأ و هءدهم يدتهال

 ةبزدنكس الا ىلا ترفاس تح ربان ؟نينثثالا موب ءاحامو

 لا يح ف تارظنو

 مويلا حابص ةسداسلا ةعاسلا ىف ةرخابلا تلصوف هلابقتسال

 ا قليربلا يحن خل الا الع انمازك لعن مقو امو يلإاتل

 دا كك احو انام د لا طرخو دحإلا ةدس

 ل در لا المو شف هسا لا انكر. ءاقللا ةنح

 مهيطخ اويحبل اوؤاج نيذلا ريهامجاب ةصاغ تناكف . رهظلا

 روعشلا اذه نم هللا همر شهدق . لسابلا مه.ماخو هونللا

 ىف نماك ىنطولا روعشلا نا كل لقأ ملأ » الئاق يلا تفتلاو

 لاجر انم موعبإ نا هرابظال كو ءازعالا انينطاوم سوف

 :  «بولسلا انّدح نع عافدلاب نورهاجت

 ةبرعلا انبكرو . هئاَقلل مداق لك ىلع هديب هللاهجر لسمن



 + ماا/ ع

 نييرصمو زياكنا نم ماظعلا طابضلا لك شهد دق

 هليل ةوور ىلا مناد ليوم كلوخا دي] ريع

 ْ . 77 بذاك الا

 هن'فاكتساللا ىلا تمئطاف اضأللا وسلا اذه تعمس

 هثادح يف ىضع هتكر لب ؛ ةملكب هبجأ لو ٠ هنعضارعالا

 لاق ايلا قرا
 نو هده كاعإب هيطارم لاارغك دوو كانا را

 ئذإلاه راكي !او كيلا دتما اعر ل 5 . ايش لالت>الا نم غلبي 7

 : هلت لمف هيدسل

 ةسايسلاب ىل ةقالعال اطباض شيملا ىف لازأ ال ينا

 هلختالا تاع 1 يفآ ريضن الاب لن وان نأ كسول

 تملسو م 2 ناعم ةدع تاذ ةماستبا مست انهو ظ

 انو قي نأ كيوب نشر ضضم هبلق ىفو انالك فرصناو '

 هئاثث قبايل دوني هم نم نديمن رسب نيل ا
 !! هئافصو

 مك 5 رنا دهارك تركش



 م مل 0 ا تفرع اعر لاق

 انسوفت لع ةسرابلاهتطخ ىف ةيئئايتبلا هذاك 0 *اتإ ناك

 ا فاطم نشللا داوق 0

 . فانختسالاب رعشي ماستباب لاؤسلا اذه ىلع هتبجاف

 لاؤسلا كلذ لثم لع تناوج نسحا ئداقتعا قف وهو

 : : لاف هثدح ىف ىغم مث

 دن م ودعا بذاك الا كيت 1 !دقم تفرعول

 داى كمال اخ لد ع ايو تعرب اك عم لإ كجم

 نيللا نطاوم ىف نيللاو ةدشلا نطاوم ىف ةدشلاب فصنا ماع

 طايّضلا نيبو مهب ةاواسملاو نيبرصملا طابضلا ةاماعم يف

 لم - لا ومالا ىلع ةلقفاحارو لا وج الا ةماقتسلا عم زياكنالا

 فرع ىذلا ترحل رع ا 0 ناسا اندئاق

 اباكىتلا ةبطخلا كلن ىف هلاقأ رثؤملا مالكلا ريغ ايندلا نم

 * ةيبرها ةراظن نع بذاك أ ىف سذاكأ

 مث . ”لعااةئاَقلا نم بحت لو لاؤسلا اذه تعمس
 ... 1 : م 0 و

 لاذ كلذ وه مبفو ماقملا كاسات اع هينحأ 0
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 ٠ بف نصي هك حس كالا

 حبا هيكيو و نع به

 دفاو نم مه هللو يركلا باتكلا كلذ يلع دفو

 امويف امو مايالا هنأ كا دقوم نم هلس مم رد هللو

 ايكو . نامزلا ءىطبتساو ةعاس دعب ةعاس تاعاسلا ىصحأو

 ىلا لامثلا اره تيعتتساو هحيرا تش هل
 رهاطلاسفنلا كلذ لمحت

 ال بك داق مقل ءاح

 ىالازيلا تنقل كانهو. ىترض لؤاتال هلي رطل را

 اذن واذو مالسلا ندا ةراظنلا نانو ماك كب لب 0

 فقل

 « كيش نس 1 لاق

 اما نورشعو دخاو :تلق

 + + لاؤسلا اذه ةيعادام تاق مث



 نع رعأ امب لاحلا 4 هتحاو ىدل زيزع زعأ ا برعل

 ا ست لا رم ىلاو نا ف اعاتلا ىلا يطل ريثأت

 ثمب ىذلا مويلا سفن ىف هيلا موحرملا هلسرأ دق ناك ىذلا

 باطخلا اذه هيف يلا



 : هض لاق اناطخ ١مهه ةنس

 دوجولا أده رصم ىف كدوجو نم ادج تررس »

 ضالخلاو قمل نبل ردو كلر انعام 0 نر ل

 انزل ةمدخل قالاقو ايلف لمتن ىناح للان وكت هيف تنال امن

 + كلذ لع تادف 0

 رئاودلا ىف عقو 0 نسرا ريخالا ىناطحلا ناك دق

 ا ديف قا ويش هنأ كم الو : ةيورذ 2! ةيفلاحلا

 ددقو . ءاذلالا ءادهالا لغو[ نيطولا طوعا وس 0

 0 ةموكملا لاجر رابك نمنيريثكلا انه تفرعنا

 رصلاو رصمل مدخلا 6 نألمؤأ نيذلا

 رباط ٠6١ 1 مو ىف نسراب ىلاغت هللا ةطشع 0

 كيلا لسرأسو هنم ٠١ ءاعرالا ءوب ىف مدنع نوك البلل

 ةيردنكسالا ىف ٍنرظتتتل ايليسرص ىتحرابم دنع افارغلت

 « لماك ئطصم »

 و د
 ا ثتررس ىدح باطخلا اذه تار



 - داع 1 هر ا تفولا كلذ دم تاةلخأ قو

 . رودصلا ف 4 ا ةمطاعل ) اظامياو نطولا ن ٠.ع اعاذد مدا

 قدوع دع عل ىأ ب نولكا كلذ ق هل تى رقام كلو كاك

 0 رداع د ةيصاعلا ىلا

 مهردلا داب لالتحالا مئانص رودص ىف اهاقلا راثلا نم هع

 . نطو الب 1 مدالب 00 مذلا رانيدلاو

 اخو 1 ادهيف ةيلالت 000 نا تريظبالو

 نرش نورصأا هلا دحا ةدددج هعرج ةعدتلا ائارج ل

 اهصن. تلا ةلوب>الا اورظنو لب 1 ا!وملعَو ىسايسلا مزكرع

 0 ف أوحجني نيذلا هقاوأ توص 2 لالتحالا مل

 00 نييملا ا اوؤا لب سايل ع اطدس 0

 06 غلب ىح كداعجإلا دنا 0 عطق نولاو ء أمحنلا لوررصملا

 1 ليث مبقأ اهم اولثمو ممادقاباهوسادف امظعأشلبم يملا

 نودحلا ئزاع كلتكو

 ريمسد ٠١*” تبسلا مون قى مجرتما نم تملتسا دقو



00 

 وها نسف نم تقدايص ىلإ ةتشلا تا

 نادنموق وهو ىسير نكلو . ران ترص طحجالم: كآَذ

2 26 8 2 5 0 
 مجرا نا ءاجرلا ىف "ىلع حا اهم امحلم تنك تلا ةطروالا

 تالعفق ىلط درتشاو ةلامتسالا نع

 قارتلا مل يحور تداك تح ربفو رهش ىغمامو

 ف نئفت ناك املو طغضلا نم ىسفت ىلع مقوام ةدنكل

 . سفنلا ىلع ليقثلا دابطْضالا فونص نم ججدج ىئثابكبلا

 رانلا ترص قادم قى هنو ىند هشقانم ىلا لاحلا 0

 . عاديتسالا ىلع ىتلاحاب مالا ىهتنا مث لامهالاب ىنمبتاو
 او ؟رملقلم ةنس رينمسد ه سيجا مون رصم ىلا تلص روف

 دعلا يتاافتسا دعت لع قع رع تحص دقو رشبتسم حرف

 ةسردملاب قوتلاة سارح تصاشسا ال سا
 ةرهاملاب ةيسلرفلا

 ججرتلا ىلا ىلوصو أب تريط رصم ىلا تلصو الو

 رورسلاو حايترالاب ايفارغلت درلا هنم "ىلع دروف
> "12 



 ل

 صخامللا ترش نا دعب ايسورب ىد تزاغ تلاقو

 السا يف ةمالع ةنيطللو ءاملا ىف انوص رححلل نا »

 لك ثا لماكا قطصم تايكتل كلذك ن وكي نادم الو
 0 م ناو ةيرصلا ةلئسملا ن اكن ةيوروالا ةساسلا

 زيكتالا | مسي ن.ذلا هينطاوم نيب ىنبطولا روعشلا رشن

 لاجل ءاظع مظعا نم 1 ) امانغا)

 ها لا هق ىذلا مويلا نا لماك ىنطصمل لوقت اناو

 نوريثكلا هش دجو ناس جي ىذلا مويلا وه اهترح ةنعارفلا

 ها 00 لماكى نطصم ا نم

 ان
 انف نت

 مجرتلا اك تك مدقت ام ماركا ١ ءارقلا رع

 قارا انقل نا دملا نشيل اةيمدخت نم كافتسا "ف هَ

 دصاقم ةعاذاو هنطو ةمدخ ىف هيدهاحم بقع دابطضال أ نم

 ةدلاا كلت نايحتساب ىراجأف قاعم لك ىف ةئيسلا لالتحالا

 .الاح ةلاقتسالا دقت بوجو ىلع راشاو



 90/6010 يط روب صح :١ يزيد وو روع سرا يرطا ول

 |اق مث . . . ( صخلملا تركذو ) اهنع انبتاكم

 01 0 فلاحتلا نم دجب ىنانثلا فلاحتلا نا »

 فطعت ةفلاحتملا كلاملا هده فحص ىرت انال ءادنلا اده ةباجا

 ا ينقل رمان لك نسير ا ل

 نكلو ( ًاعبط ) هزياكت الا ةفاحصلا الا مهةح نييرصملا ىلع
 ” تحبلا طابت لع ةلكملا هنه ضر

 ديما دبع ناطاسلا ةلالج وه اهضرع هدب ىف ىذلا نا

 دوجوو رصم ىلع ةيعرشلا ةملكلاو ةدايسلا بحاص هنال

 ربتعم وهىذلار مالا رحبلاو برعلا دالب ددهم اف زيلكت الا
 ةينامع ةانقك لودلا ميج رظن يف

 نكلو ضرغلا اذه عنعام هتلالج ىدل نوكي امبر
 ةيلخادلا ةيكرتلا لئاسملا الا هلا كلذ سكع تبنت اهلك ل ث الدلا

 ةيرصملا ةلثسملا حاج اريثك لقرعت يتلا

 مهتيرحو مهطو نع عافدلا يف نوررصلا رمتسيلف
 ع 9 3 7 ا 8

 نما نهر يمل انئاريلالغيالا ند ةدجلفاا م

 هأ 52



 0 هتمأو هتلودل ىصر ماعلا قى كححأو ىسأينس دجو 1

 هاه

 دعقتو موقتوةيناسنالا ىعدتاب وروأ تناك اذا كلذكو

 و عش اك قى ط سمعا ىا ثودح كيع

 ةحلصم نمأ + ءالملاب ةيزيلكت الا ةموكسملا لاطت مىهاذامف
 نمأ 7 موهولا ىتاطيربلا دسالل قرشلا حاتنم كاضدا لرد

 ا دحاو 1 ه ءامص ةميلس ناد لي تا 5 الا ةحالطم

 1 و ف م ولا تك اذا دتسنام لع اناملا

 هنا 41 اماقوال هب وه م لام داك

 .ةيرملاه مرو درس ةديرج كاتو

 نتا ارا صم ف طارت 1 نا كندا

 ناهر كاف سلو 1 هكر هدديبس رايتلا هيوق تشم

 ىرءألأ لماك فطصم مايق نم ةيرظنلا هده قدص لع ا

 ندا اهدا ىتلا-سيرا ىصخا.الا ىلعو ايوروأ مصاوع ىف

 ان هام ريك لامعا ةسانلا هلاعال ارك رمل

 الإ لك راام صخلم اذه سراب يف ةبطخ انييخأ تلح



 هب ريتا فانت ل غنتيز تلااقو

 اللا نطخللا يرام وصوم اناا لال

 ةفارتلا ةضاقلاب قرصا لنك طعم نما 248 كل

 نيس رف تاتكلا رايك نم نورك هبي اه
 مث ( باطلا صخام ترشنو ) هتصالخ ىهاهو مريغو

 : تلاق

 جحلاو ةبوقلا نيهاربلا هذه مامأ انمسيال هناو »
 ىف" ةيوروأ لب طم ىرصع اباغا قمصت نإ الا ةئماذلا
 ف مو ) نيرضاملا رحسيو ابوروأ مصاوع ممأ نم ةمصاع

 هئاَقلا نسحو هريثأت ةوقب ( مالقالا بابرأو كرادملا رابك
 ىرصلا اذه 57 0 ا نيبرصملا "'ىنمو

 دقف نينس ىف هريغ هلمعيالام رشأ ةعضب ىف لمت ىذلا مبظعلا

 تالاَقملا شكو لئاسرلار شنو ثيداحالا دعأو ةناطخلا زرك ١

 . . ةلامعأ نم رهظي امراه ليل ةكرح ىف وهف ةلخجابو
 دعب نوري رومالا ديلاقم مذيب نيذلا زيلكت الا لهو ٠

 نظن الانا 7مبماسقاب اوريبال نا فرشلا نم تاحنّرضتلا هده '



 512 75 اما

 ىتلا انتفلب ىزيلكت الا لالتحالا نم هينطاوم مالاو ةمالا

 ةقرشلا هتحمل الا هيف انع ه ني لانا اهنا

 احرش ةيلودلا ةدقعلا لب ةيضقلا هذه لماك ىنطصم حرش

 نم مهو 0 اا هل قفص دقو كاش ل هع جاتحم ال

 ةيوروالا فحصلا ولسا م مهنابو اسن رف يف ماعلا ىأرلا ةداق

 لآ يللا فاجرة اكل را هن كل نم اكاماف

 تافتل الا نم اهّمح نيبرسصملا يركن نطل اتاك

 انآ تايوكحلا ةحفسا ضنا نان اهدوعو' قت نآو

 دم دا درعرلا هاجم وادا ركك الو لرعت اف ةقداص

 ها اما هانا ندا ةفركح ف ميظع انلمآ نا اك

 مدالب ىف انهلاصم نالو . لداع مهلط نال لينلاىداو

 1 ا ول اك ءاو اهايعالا لونا نك ا
 ها حلا ا 0 25



 ل

 ! ادودحم ادح

 اهمكحم قطنتلف انتئئسم ىف علا ىه 3

 ةييملكا فكل نورك 11م مرر د ا

 ىلا ةلبختا تافصلاو نويرصلا الس متسا ىلا ةنكسلا 1

 ها « ةيرمللا بحو ربصلاو حماستلا ىهو اهلعامئاد اونهرب

0 

 ةيطخلا هذه صن ةيسنرفلا دئارملا ىلغا ترشن

 اميلعت الع تدلع دقو اهصخام ملاعلا دئا رج تذخاف ةريبكتلا

 نييرصلالالحاو هردققحنيظملا اهريدقت نع فشن اليخ

 رابتعالاو ةلحتلا نم مهم قثاللا نكلا امومي

 نارا 0 نم يهود وراغيفلا ةديرج تلاق دقو

 ل يام ةريطخلا ةيسنرفلا

 ةيفارثملا ةعاقلاب سما هانعمس ىذلا سيطحلا ناد

 اسنرف يف لعت ميمص ىرصم وه ىلب ايوروا نكي مل ىربكلا
 زولوط ةيلكن م قوما ةداهش لانو

 لاما نعبر عي نامزلا نمةعاس ماك نطصمفقو دقو



 سيلف . اهلك ةيناسنالا مهن هذهكةلعسم ىف مالا قرتفت نأ

 لين لع انادعاست نأ ايسورلاو اسن رف. تابجاو نم طَقف

 لول نانا اهئلاو اهاذلا تا حار نانا كلذ ليان زح

 انصيلختل لمعت نأ اهماع بجن مالسال ةبح ةلود

 لإ ل مم يعم محال را يرو ةحلضم ناو
 ىلا اندالب درت موي ةيضرم ةيضار نوكت ملاصملا لكو ماعلا

1 

 راالا كر ددق رقع وماثلا ل نق نكت فذاك اذاو

 ىنطو عضأ ىنا » ريتلوفل هلوقب هتمال اهلاساو اسنرف نم

 رصم ءادب ريثاتلا اذه سقت عيلع رثؤي الهف « كتباح 5

 ا 1 فزع خولي ةدعاسلا كاس اننا. ةروبقملا ةمولظلا
 ! ةريرسىذ لجر لكو بلق ىذ لجر لك نم

 يتلا مالا هباشن ىزيلكن الا رينلا تحن رصم ناو

 تا كاس ١ نورظا اك فاك تف مشو

 لعن ”رادتعليإ مهسفن | نوفا ا ةلاذعلا يس 4 1

 0 دال نب من



 ابكلتن نأ ريغ نم تنده ىلا دالبلا يفوررطم مويلا

 لمست اهنا ىلع كلذب نهربتو ابوروأ اهررحنال مل امةلود

 ”نضارعلا نع واخو ءاحتتلا حاب سلا كارلا

 ايوروأ اهمررح ىتلا ايناموروانراثلب واب رص تناك ل هو
 305-0 5 170 ِء

 ةرونتم ةقبط اهف لهو + رصم نم ةناعرلل اقامحتسا رثك |

 نيذلا نمرالا قحاسل لهو 2 ةبرصملا ةيملا لثم هيب رتم

 2104 ا ةدعاشم مهلجال 0 ا لخادتت

 دادوعشلا نيينسم ان ربصو ان نوكيال و 3 نييرصلا

 ناةن6 نيالا زظنا تيتاك رت تداوي نإ

 دصص تصعلا 0 َّق ناك اذا 0 نولءاسننإ مو رب

 ىف كشي. نأب ىنتكي رخ الا ضعبلاو هقَمحيميضعبف مالسالا

 : انوحم امناسا حا ةقيمحم مبفرعتو ابوروأ لجعتلف ! رمالا

 ناف 2 مف ىه له ما تسد الا

 0 1 ءاضرلا م 12 لإ عيطتس ” الف دايلا لع هيقاب كيك

 ةفداصملا لا 0 ناشد 9 لهف ا 59 1

 نم هل هبل + اياوووأ ناضل لا قولا نك : ةضرفأ نم



 قدصن” ال ثيح طقفرصم ىف هنو: 1 رك الا رك

 مسلك قولا فاو 0 محلاوقأ

 نما هنو رجم نير كا ا ا ىثخو

 نم صقتيام ردقب ىمالسالا ملاعلا ىف مكمارتحاو كذومت

 بذاك الاب ؟براحن اذملو اهمارتحاو اهذوت

#0 

 ناتلودلا اه ارتاكتاو اسنرف تسلف كلذ نع الضفو

 ماما اهدحاناملاعكانه لب رصمةلئسم يف ناتفقاولا نانديحولا

 رصم ةلئسم ايف . قارصنلا ملاعلاو يمالسالا ملاعلا : رخ الا

 ءاقدش ا وه ارتكب ل فم نا رو هلك مالسالا هديل

 ةدسحا ناسا اقرت رع 7 ةلودلا

 داش ةفاك نيملسملا يتتلمو ىمالسالا م اعلا“ 1

 .هلك قرشا نم اهلعدفت ةبلطلاف . هيدا ةشردم تبراص

 َنِنمّؤملا وحتابوروأ ةينا ةمالس لغاناهرن نوكي رصمربرحيو

 مقاولا ىفو . هيلا ةجاح يف املأ م هيلا ةجاح ىف مت اناهرب

 رحال ملف امنيدمت ةجحم قرشلادالا تكللت د كد نا



 ىضاملا ماعلا ىف ترذنأ انل دئارجلا ىدعأ نع كا

 يمشا تعلو ناصنر عاق ةوددكسالا قدر وك

 الا هكا رإة جاعم لص نانزطبلك ١ ناطور

 كلو )ايا ترش دايت ايس كمل 0 اا
 ميدل نع رسم لاس عر سا

 ةلاذلا ةزعمالا نأو 1 ندلا قنييصتءل وبل ندا

 رتسي اهسق زيت الاثار دال انوي و امرا لذ

 بحن حالفلا ناىعدتىهفاهاياضق تابثا ديرتام دنع كلذب
 نورك قكاهالا نأ قى اضككلا عانت كولا

 مة دحاو نأ ى.لالتخالل ءادعأو ندا

 داتعم حالس ىه تاياعسلاو تاياشولاف كلذ عمو

 مهف . ؟دض ىتح زيلكنالا هلمعتسي ةيزياكت الا ةسايسلل
 مكنا نوعددو نيدلا يف نيبصعتم نييحيسم انل مكنولثع

 انتوك ريغ ةلع الب انتي رح عاجرتسا لع ادنأ انتودعاستال

 نيينانويلاو نييناكي صالا مدعاس مكنا نيح ىلع نيملسم

 الو . نويحيسم مهلك منيذلا نييكيجللاو نيينايلطلاو



 ل ا/و

3 
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 ىهف اهلع ءاضقلا سجن ةعاشا كانه تناكااذا نكنلو

 نيب هدوجو نومتزي ىذلا موهوملا بصعتلاةعاشا كش الو

 ك1 اوروأ ف.انولثع نأ كودي رب ديك الا نات. نييرحلا
 لكل دك ىذلا نمالا هيلا هي دنلل ةداعم يأ ةيضعتم

 (.انفويضل ءامرك اندالبتىف رازحا ) وه انأدبم ناف ٠ انخمرات

 رجاتت مالا لكو باحرتلاو مارتحالاب الا يبنجالا لبان مو

 نم ريثكو انتطخ نوحدام مهاكو مالسو ةحار لكب اندنع

 فياستلاو تاركسملا متراجمو ىرقلا نونكسي نيبثانويلا

 كلذ عم وةيمالسالا ةعرشلا ابعنع اهاتاك ناتراجن .حابرالاب

 ىف سأرت دقلو ٠ ام دحأ مهدلع دتسي ملو اضارتعا اوقالي مل

 ةلفح مظعأ ىحيسم ىنمرأ وه ىذلا اشاب رابون ىضاملا ماعلا

 لافتحالا قمرت عومجاو ةفررشلا ةوسكلا ةلفح ىهوانل ةينيد

 سردو اننيب هتايح ىذق لجراشاب:رابون و.مأ رج الار

 لبق ناك ام نوبصعتم اننا انع لسع, ناكولف انعابطو انقالخأ

 هيلا كه لئم ادن



 ىهف انيف تاياشولاو تاياعسلاب | اب ابوروأ وج المت اهارن لينلا
 مهسفنأب 3 رح لع نانردم ل نووحلا نا يعدد

 1 . ميلس قوذ ىذ لك اهضفرب ىتلا ىوعدلا كلت
 دالبلاة يلام لمجتو ةيرصملا سيطارقلا ةميق نم صقني ءالجلا

 رثك أمهنيبرصلانا نوملع, ةفاكسانلازا عم . ىضوف ىف

 ىفةدحاو ةرم اورهاظت ام ماو نيبيوروالل امارتحا مالا

 هذحل ريدم ىف تسسأ ىلا ةيلاما ةبقارملا نم صلختلل مهتايح

 هذه دضعب مهنيل ام نوؤش اوربدب نا نوديرب مه لب ةباثلا
 دبع نم نيبرردللا لك ةبقارملا ماظن مرتحا دلو - ةبقارملا

 دقلف . مهريمآدضيفبارع عم اوراث 1 لاجرلا ىح اهسيسات

 هديعاسو نإ د ديمع ناك ىذا نايا خا دوت
 ينىوبدملا بانجلا يلا همفر ىذلا ىرازولا هءاتك ىف لوالا

 يلاملا نيناوملاو ةيفصتلا نواق ةبسانع 1885 هنس ربأريف :

 ةلؤدتادهاعم ةفص تيستك ١ نيناوقلا هده نا ] ءاردأ

 ىف دمي ةرازولاو اهمارتسحا نع لفنت مل كومس ةموكحو
 ( ةقداصلا ةماتلا ةاعارلل العا د
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 ناك يذلا تقولا ف:نكلو نايصعلا,: ناب رعلا مهنيو ايركسع

 امي رفءانطفلا ناب رعلا لسا هلط د اال زيلكت لا: ةيفا دققت

 رطضاف . مث املا رييغتبلطيو مبعوضخ ةموكحال دك 00

 ممع مترلاب صخشلا اذه رييغتل زلكنالا

 ا ساند 5ص تشر ناهر ةملبف كلذ عمو

 ةلطحولا ل السا انكر ةلاح ورم ربك ١

 لكل ةيبسملا يهتسيلأ#ةماعب رح ىف عوقولاكشولعابوروأ

 اذه لمؤت انا # ارصم لك انا أهدن عضت 0

 ها تارالن اك 3 ىومبلا رع

 ا ا رس الاطلال يقر

 اناناذلو ١ارتلكد ال ٠ نعد اناطاس هفلخ ىف اودجت نا نيلمؤم

 قراوعم داق 0 ” نا ود فاء بع دال

 ا اهيف عوقولا مئات نوك كاك

 اما ماع

 انت دن

ىذاوى ءاقبال ازتلكتا اهقلخم كلا تابسألا نع الضفو
 



 تادف طوال لها ريما رك لانا مقاولا ىفو

 بانملا داع امل . كلذ ىلع نيلاثع كيتا نأ ىنيفكيو لقالقلا

 0 ةمالا ترهاظن ١مدج ماع ةناتسالا نم ىودملاا

 اورينيو وفصلا اوردكب نأالا زيلكت الا يباف حايتراو رورس

 ويس نمي رمل نير هاو ااه[ دساظ ولا ١
 طوتسا ىلإ نك سلا نما واي اواسر امس كلارا

 بلا نادك اورضا اميرحو الرا كانو
 فظوملا كلذ ضرب مل ايف ابكرتب ةنيدملا ىلاهأ صأي نأط ويسأ

 رمان ننرم ةح رص. صاوأ (رظتنم يلع هلانلل ان ١
 . مدص ىف زياكت الا باخو ةقيقملا نع راتسلا 555

 رانجكس لالا ىفاوشري ناب اوكا يلقخ مولا

 ةناتتمالا ف يدا دوو لاح مالا ففيصلا فو
 ىرشلا هنا تاساؤ يف تان طش[ شاد

 لسرأ ىذلاو مل ةمينص وه ىذلا تاحاولا اح نا كلذو
 ءالؤه ربظأ ىتح نابرعلا رطاخ ردك مهضارغأ دفنيل كانه

 اددم ىلط» ةراظنلا ىلا لاملا يف لسراف هنم مهنانتما مدع
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 نين 'وملا ى روش سام عافد ريخ حدلفلا نع مفاد دملو

 فيراصملاوتاسالتخالا لكحضوأهناف ةيباينلا انتعيهوه ىذلا

 فاصملا 8 كداتخالا قار ثءدحو ةدئاف الب ا ىلإ

 لالتحالا شريح ب 0 لع 1 م ىلا ١ ضرب 1 ماك

 ا[ رك ااا ضار اير ةموكسلا م ءاب كلذ ىلع هتفاوو

 هر ازولا

 ةلاطال هدد دح 0 مويلك اوةلخمنأ زيلكل ا

 0 ااكاذلا 0 اندالبل ملالتحات راض لالتحا دما

 | لك لم ا نارم ا 1 م ى نيدعاسم رسم

 0 | ةلاح 0 ءالللا اورو تلط ىف .قذاللا

 ا 7 هةد> زيلكن ا دجنو دودللا ءارو مذ

 ها اع ا هوفص و نماآلا نإ اعو 3 مالا ناكل

 وهلزادوسلا نأو . مهتماقا ةلاطال ةجملا هذهاع ادنودجتمهف
 00001 تصل ةركالا ةنئالإ هريقد لخأ

 "0107 اهانع نبسي نقداقو تاب ارظضا:ضعب اورو نش

 د.الا ىلإ املع ىغقي رضم نالوقاف



 3 م دك 1

 حبصافتافو عملا ةدايز حالفلاب اذنك تاما دعلو

 نا لالا نيس هيلعام مفدل الا تكي الو نتوالا

 ةعبسلا مروع ديزت ال اممخأ ماع 8 تناك 0 حدالفلا لود

 و راجل نع ١55 و ا 0

 داتا نا 0 رسم .ءاوش كلذ

 ناك امل افالخ ةيركسملا ةمدخلا لدب مفد ىلع ةيردتكسالاو

 !ةلصحتلا غلابملا لك 2 يف دحأ مللي الو. لبق نم الصاح

 الا 0 0 رثلا 0-1 لع د 0

 ق.نشلا ةئارز تس داق ملا ةجرتلا ناك
 بنعلا وأسرم كراما ىف اهعفدب يتلا غلابملا ميرتل اسنرف

 رصم ىزلكنالا هاتأ اماذه : ةينجالا دالبلا نولرلا

 جراخلا نم ناخدلا ءارش يلا رطضم سانلا لك مويلاو

 نم نب حالسفلا نا نيح ىلع اهظع اغلبم برت ةموكحلاو
 هنسكت هعارؤ ربخ تماك ةعاوؤ هيأ 0
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 ما ماع 4 تعصو كا هرددول ةدهاعملافاختاهنجلا نم

 نينويللا ةدايز تأت لو ٠ ٍطَقف نييالم ةسمخ غلبع هتددحو

 قبلا فيراصلاو لك 0 نيفظوملا تااور نم اللا 0

 غلبت ١مم ماع ىف فيراصملا تناك دقلف ٠ مهملاصمل اهؤشنأ

 تادارالاو فنرودللا ذئاوف امو اع انج ) 0 مم

 تراص تافورصملاف مويلا امأ ( ح00 ) غابت تناك
 جتنيوو .0) تادارءالاو أمدج (ه 2 (

 تادار لاو( متع ذا كلذ ى لاضملاو تاينطلا نم

 ةليمثلا فارمغلا نعت 2 .ادح (؟ 26 ::) تداز

 ةياريسلل ةطيس ةساردق او. نيكسلا حالفلا لهاك ل قثت يتلا

 دجو نلو دجوب ل تاماظنل ةررعم غلابم دوجو للا 1

 كا تايازخلال اًضصخ ةينح ) .٠. ٠١6٠ :( م 0 ىرتق

 ةمصاعلا ىراح م 10 ١ ( 0 هاد

 لمعتسا ءىش ىأ ىفف إ دوحولا ف قل ال الر هظي ل ىتلا

 م غلابملا هدق
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 ىد و ال .نذلا شاي راقتلا رام الا رافرسلا انش

 شيلا طابض ددع ىف صقت ابلاغ مهي دقو . ام دحال اياسح

 ا 1

 ٠ لب ١ ا رشلةضصلا مار دلا تهد نأ اديج مع 59

 الف لا ةراظن ىو ةراظنلا هذه 8 0 دمع اا

 صيصخب ىلا ة هجاح ىف ِق ارأ لب 2 هلئثاخد فصو ىلع ردقأ

 مناضفلا هذه لثم نع ءاطنلا فشكل ىرخأ ةبطخ
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 ممناريغ ديدج *ىشن ةيلاما ةراظن ىف زيلكن الا تأب مو

 ةلكسلا 0 نقوم نتارعأا ااا اال

 نسوا 26 امم مأع 8 ةيفصتلا نواعم رسوم ّق هلال

 لع مة ديلا 1 نم .ةنلالا تقاكرو هيله لارا

 ريرقتلا نم كلذ ذخؤي م مهسفت | زياكت الا فارتعاب ماربأم

 كاذ ذالارتملا ارتلكنا لصنق تيلام راوذا ريسلا هعفر ىذلا

 ليفت ارغدروللا ىلإ 1480 هنس ويني ؟ ختواع

 نيبالم 1 مويلا وه رصم يفةيرادالا فيراصملاغلبمو



 مدي ازيكم اطياص لاوعيسو نين 0 ىف نيالا ا

 نكرم سلف ٠ هرارسا ىلع مريغ نود نوفقاولا مو هنرادا

 2 ركوط نع الدب نك اوس وه ١ مع ىرصم طباض

 دحاو ىرصم دجو الو . ةرهاقلا فال اقلح ئداو يف وه

 شواردلاو نادوسلاعم هتاقالع ىح ال يذلا تاراخلا لق ىف

 ءاسؤر اهعفري ريراقت نم 5و كلانه يرجن رومأ نم 5و
 0 وية ويدل ا رملع در هموم اريل نئابفلا

 "014 المح نما د لا مع ننام

 دجو: تناكو ةيبسنةوق ةيوق رخاو. لالتحالا لبق انا تناك

 اس لف وسم الو رخو ل رئلاذمإ ةيوخ ةسردم
 ريست .تناك ىتلا ةيراجتلا نفسلا .لع.تضق م لالتحالا دب

 ةرنئاكب الا كاك هلل ةهمدحب رمحالا ردلا قف

 اي وادق ةررألا ةراظن تامه ىف تاسالتخالا .اما

 للا نر ةيقا طا يف 1 تارايملاو ظاشلالا

 ىلا الا اق نادم نكس ردا نم نويل نوف اي رياكنا
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 ىف مهلخادت اريثك اهب رضأ اذلو اهريغ لبق زيلكتالا اهلع

 مهمدبأ ىف ةلآالا ناالا يرصملا شيلا سيلف : اهنوؤش
 تناكيتلا ةيبرهلا ةسردملاو اطيسب اماعت حبصأ طابضلا ميلعتو

 االط رك نك :ةيلاعلا نزال 8 اا

 ٍدادع يف مويلا لا ةءاخسدنيملا ةسردم نم نوجرخت

 مرق :نمز نم باح دق لكاؤ ل تاع الا نراك
 حورلا نا 3 : ةادت الا ةدابشلا ناجتما قايندعما رثكأأ

 ةدوجومريغنطولاةبح حور ىهو ملاءلا شويج ىف بد ىلا

 +قوك ةطولاب طاضضلا م طباص رهاظ اذا هظ 22

 هجراخ الو شيملا ىف اوملعت, ل نيذلا رك اسعلاو .تفرلاب

 جوجو لاو هرج ةرخفب الادب ركسملا ةيماللل لذ

 ةفطاع لك لتقل فاكش يملا ا ىلع هدحو نيل طابضلا :

 هيف ةينطو
 لنولوكلاى وان رفلاةرصلااةيسنملاب سنحت و هن: دريغدقلو

 تضئ رصلا نكمل مظن ىذلا(ىواسن رفلااشاب ناماس )فيس

 هنط لاك اعنا تايادشل َح رجناليك كاذو يلع دمحم عج
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 "اعل د دا هادا تل نادملا تاكتسلا ءارعاب

 لست ةبقارم ةنلل مهقارت لزعال نولباقلا ةاضقلاو ةينوناقلا

 ريغ مدحو م فائثتسالا ةاضقو لالّمتساو ةيرح لك مهنم

 ناتمالا ادهلسا ع 0 نلوددبم نك كدا نيلباملا

 لاا لك نم لكشى ا رصم ىف زيلكن الا مرتح الو مهم

 لصفتل ةصوصخم مك ا ءاشناب ةظل لك يف انودده مارتف
 ىف اًوشنأ دّقلو . اليلق وا اريثك مبمهن ىتلا اياضَقلا ضعب ىف

 ا نيلهالا امو كح ضال

 ةفلابم ريغب يه ىتلا ةمكحلا هذه . زياكتالا نم ركااسع عم

 مادعالاب انيلع محم نأ ايف وب نك ها 1

 اك سا نافل قيففلا ردو واقل صوصن ةاعارصالب

 . ةيندملا ىلع ةعيظف ةيانجو قحلل ىنلع كابتن مظعال ةنكسحلا

 نا ملعيام دنع ناسنالا ىلع ىعظع ةب اك ىلوتست ن دب الو

 ىف نوشيميو ماعلا قىلا نوفرعي موق اهسسأ ةمكمحلا هذه

 2 عساتلا نرملا

 دا 1 ةراظنلا اف رحيل هيما راسا



 ل جنةبل

 ىروش سلجم ءاضعأ باختتاب نوفلكملا مهءالؤه نا ابو

 القني نادك الاب لع ريشة سرر[
 ةزادالا_نا: قوز ترك دامو: لودر نم انتانعا

 نا مهملع لهسلا نم حبصأو زيلكت الا ديب تراص ةيلخادلا
 اودهطضيو مهؤاوهأ هضتفتام سحداليلا يلقالملا اوندحب

 دشأ ريصن ةلالا نا كش الو نكمم دابطضا لك نيينطولا
 اوعاشأ اك ةردم لك ىف يدريك ا“ راشتبس نع اذل الرا

 اريخأ كلذ
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 ةراطن ف اهنم لأب ةنئاتطا ةراظن ف لاا الل

 ىزيلكت الا لخادت لبق ةيلهالا مك احلا تناكد قاف. ةيلخادلا

 نكلو. ابوروأ م احم لداعتو ةطاخخلا مك احنا ىراجم امنوؤش

 الف.ةلادعلاو حلل ةيلوالا ءىدايملا قح تضمن ةنناملا ةراظنل

 ىف ميزو: الو ةينوناقلاو ةيديفتتلاو ةيعبرشتلاىوقلانيب زبيع
 امناكمحبصأسيلوبلاو . نيك احتملل هنامالو تاصاصتخالا
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 الا مويلا امف سيل ةيضاملا ةنمزالا ىف ةرهاز ةرمغذ تناك

 ةيلطلا عن فراعملا ةراظنو نمرالا نم مهفصن بالط ةرشع

 ناو هردنل ىلا باهذلا لع مربجمو انك لا رولا نم

 ا اياد ين لا ا نوقرتعي اوناك
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 ةيلخادلا ةراظن ىلع كلذك زيلكت الا ىلوت سا دّقلو

 راشتسملا ادهنييعت ناو . اهم ىزيلكنا راشتسم ةفيظوءاشناب

 ا 8 1و. ىرادللا اناا لع 22 يقاس

 اد ا فت را | بي هب الع راتبا

 32د دقو احش الا ل الا هعم رظانلا اموةراظنلا ىف ىهانلا

 اراك ذل: ضالغنالا ميظعلا 0 اشاب رابون هلا ا

 ةجحم هءافعتسا مدق, نا هذه راشتسما ةفيظول ءىثنللاو

 هيلع دلل ةاراظنب ف: كسر وع رسلان وحُف موب نمو . هفعض

 كا دسلاوب فرو ردنا وب نور دلاو شل ولا راص

 او اياك لالا نا عنلا بق ةرادا' تح نينلولا
8 -- 



 مكه هأ/ 6

 اقافتاو اشافم داخنا ناو: اسينش وأ ادا ةذال
 ًاشنأ دقلف امان روهظ ةراظنلا هذه ىف نارهظي ماتلا قافتالا
 ةسردم لك تضاف اينزءاكنا ايي ةشودم 2 زياكن الا

 امسقو تاتافتلالاو تاريخا هيلع رطت ايزيلكنا امسق نئمسق

 0 ءاذعدلا هيوداعبو لفسالا ملا هيوريتعلابو ا

 ةوادعو ا ةذمالتلا بولق اًولم زياكن الا نا كلذ نم

 ةذمالت نأىزالكتالا مسقلا ةذمالت اونقل دقلف ضعبل مهضعب

 نذ قئداعلا تراص كلديو . مهل دكا م يواسنرفلا خيل

 لوقأ نال ةجاح يف ىنارأالو . مهضعب نيب اهف ةذمالتلا

 ةذمالتلا ماما اسنرفو ايكرتىلع اماود نونعط» نيت مل

 غلب دقاو . ارتاكنا ريغ ملاعلا ىف ةبوق ةلودال نا مموملعيو

 ىداتجا قاكرأ مدخل اوسسلا مهنا عوامل رمل ذيل مهؤادع

 ةيرصللا ةيلاسرالا ىهو مكب ةطبترملا رصمل ةعفانلا تاماظنلا

 انانشة موت ميمتت ابتفيظو نم ىتلا ةيلاسرالا هذه . اسنرف ف

 قلاو ءالضملاامنب و ءارظعلا اهلاحر رسم تثنصهو ىلاو ءاحتلا



 ا

 انو . نطولا حو ءاحنالا اع ءةيمالتلا ةيرت رمأ ةدحاو
 38 راكاسملا ز ىتحةراظنلا هذه لع نسا ءاكتالا عض

 املا لطم ندا تل د يمل 0

 مويلا حيبصأو كاط يفلأ ااا مأع ف مددع ناك دقلف امظع

 ام ماع قا قل فراعملا ةراظن ةنازيم نا ىلع (؛5:)

 رثك ًاواماعهينج( ٠٠٠ ٠٠١ ) مويلاتراصهينج ( هو -0-)

 ذا لا نيفظوملا تابترم قف فرصي ةينازيملا هده

 مل 12 2و دراما ةديع نوت

 طودشلا ايلخدو الا ةنضردت ركن الا" لخد امو

 هلق تطلا ةسردم ىف هللسلا ددع ناك دقق لالثخالاو
 يواسنرفلا دد لع ( ىلع دنع ) ِ لقا ا يلا هند

 اف نكي مل ثيح بلاط تام غلبب -- كب تاك رييغلا
 بالط ةرشع مويلا نوزواجت, ال هو . زلكتالا نم دحأ

 ! ى 0 ابليكوت كلذ يف لضفلااو

 ناسن الا هيفىرب ىذلا ناديملا ىه فراعملا ةراظن ناو

 نلف ناك اهلك دض 3 داهج هريغ يف ىريامن 0
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 نيمشلا زم ديزي نسا ركنا طرأ 0
 هماما دجو اًيماحب ناكناو.. كارشلا اذبأو اعاد هل اوبصنو

 نيدعتسمو هل نيداعم زباكنالا ريغو زياكت الا نم ةاضق

 ئضارالاوكالمالا ىوذ نم ناك ناو . هسفن وه هيلع ؟حلل

 مويلا ىرصملا ةايفل ةلمخلابو ! هضرأ ىر نع لينلا اوعنم

 2 باذع

3# 

 ةسايسلا لاخدا اندنع ةيزيلكت الا ديلاّقتلا نم ناك اذاو

 ىأن“ نأ حم ناك ىذلا عرفلا ىف اهولخدأ دّمق رمأ لك. ف

 التاج ناك ااذلؤ ةيموسسلا قزاعلل ةراطط وهو لا ا

 امترادا تناكم ايأةرهاز ةراظنلا هذه تناكدّتف هلي مويلا

 تاغأوةديدع نسزادملا تناك - نيعواسيترملاو نيب صلطال

 57 ,ءلا ةغللاب سوردلا قلت تناكو اناح لت ةدمالتلا

 موب كلا أملعت باد ل ةليضفلا لت تناكو دالبلا ةغل

 اهءدغو ءاتثتسالا تراص ةيناجملاو اهءاونأ لفقت سرادلاف
 ع 3 5 ع 9

 هرم لمه او داليلا هل ريغ سردد سوردلاتحبصاو ةدعاملا
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 ةيبوروالادالبلا طمن ىلعاندالب مظنتو انرومأ ريدن نأ اسنرف

 لعادل 00 نا رفا نك

 اندالب ىلع مءاليتساو انرومأ ىف زياكتالا

 نق ىلا ةهجوم انني ةيزيلكلاالا ةسايسلا ىمارتم لكو

 (0001 ل هله نسل راو ةيطواةفط اك
 ةتالا ةدالا قف

 ضرأ لعدجو.نأبحمسنالةيزياكت الا ةموكملا نا»

 «( ىرصم طوبرعم

 مرت<تناك ىذلا دلبلا كلذ رصم يف انسل ةداسلا 0

 "001 | ضرالا كلت 20 نانالا قوت اهاس هيف

 را ى انج ةمأ ليتل كارأ لا: ىواسنرفلا ميلعتلا اهنف

 7001| ىواسترفلا يبس ١ مات دعو لالتتسالاو

 مراقتحاو نينئاحلا نو لل ارتحاو نين 0

 لا ماراظل نأ ا فاوأ دما فاو

 00 مهملع قيضيو نوبسرو هيف نيينطولا ةلماعم ءاسن دلب
 ع . 2 5 .٠ ٠ .٠ ع 5 3

 ريغ تحبصأ ةيصوصخلا ةايحلا قع“ لوفاكيو لوش اىلخا اف



 ب مقالك

 قلعت ةلئسلا تسيلو ىلع دم ديفح دي نم عزمي نا داربام

 ؛ اهسفن رصم عايضب لب رصم نم ماشلا عايضب

 ةيرصملا تارادالا. ىلع زيلكتالا ءاليتسسا مت دقلو

 ةيلاعلا تابترملانوضبمي نيذلا زيلكت الا نيفظوملاب اهوؤلمو

 لفل مل ءارا ال سانأ ىلا ةيقابلا فئاظولا بلغأ

 قافشا الب ماودلا ىلع تفريو تفرو اناطؤأ مل نوفرعي ال

  ريطنالا فطولا نايت تراو" لال الو
 ىكلو مه.دبأ نيب ةموكحلا رومأ لعج ةفلتخلا تارازولا

 كاوا ىف وتم نفط اكد[ ةوحت ك3

 ريغ نيد رصملا نا ىلع ابوروآل اونهربيل ءالهج ىرخالا
 نوينطولاذ كلذ ممو مهسقتأب مبسقنأ اوكحت نال ءافكا

 يك ناو لوح فانا مفئاظولا نع مهنودعبي نيذلا

 0 ةءافك مدعب لوقلاناو . مدالب ةرادال ةءافك"

 انوطعأ نيذلا نيب واسن رفلا ةذتاساللو اسن رفل ةبس ةقيقملا ف

 انملعت نرق ذنم معن . انتءافكب ةقطانلا تادابشلا نرقوحن نم



 ل جا

 نتيمنلا ميظعلا ( لع دير بح هن رعشل قئددلا مالا رآدفم

 مءارزو 0 هدالب م 0 ارطضم هسفن ىرب ذا تهرتلا

 ع

 00 ماعنف .همارتحا ليلقت 8 نودبجل اناا زيزعلا

 لع نعطت نا ةيزياكت الا ديارطا ىلا يحوب رمورك دروللا

 اذكهو ديد حبق هددمنو نعاطلا لدا: رسوم 1 صحخش

 نم مهسقت ا ا ب تبحجيعل ذأ ىحتسل 520 0 لماعب

 201 ب دما تاتكا

 0و طل اوك دانا املأ مكتفلتساو

 لودلاتدحتاام دنع ١86٠ ماعفف اسن رفامبب ترهاظت نيذللا

 (بيايف سيول ) رطْضا تح ) ىلع د ) دب نم ماشلا خلس لع

 ماعلا ىلرلأ كرك 2١ نرملاب ةتج انف للا قت نأ

 ف هيلع ناك ع صني, م اهريماو ا دو 3 لع

 لع موبلا مكظيفت ا نورك عراب اذار نطل كلذ



 م"

 مؤ

 ناك ىذلا ىودحلا بانملا ةطلس نع 5 ةنس رياربف ه

 هصن ام ةيويدحلا ةكيرالا ىلع لئالق مايأب كلذ لبق ساج
 ةرامدلا ادع نينانو ةطلسلا دلو طوع رار

 صغع ' 00 10 ةلوسملا ه-ٌسورفلا انتامحاو ن<

 اذه مدعو دض زيلكد الا لمتد دحاو ماع لوقلا اذه ىلع

 ممداع يه اك

 ةراشتسا ريغب هترازو ريغ ىودحلا بانحلا نا كلذو

 زياكتالا ميج نأ كلذ: قرم ب نيمالا هر نراك ١
 ىلا تاهاتلا نع ءاوسع نأ ةيرتعلا ةسوكللا ف نانح

 كلدد وا ةديدجلا ةرازولا ماما !:بنصتسا قاف ممرادا

 0 نيفظوملا باصتعا 0

 انوروا ََسْمص و 0 قم ةردنل ةرازو 2 دعلو

 قرعؤرك دّرؤللا ىار بالطب نا ردم وودخ ىلع تضرفف

 ةنوشخ :رلقتاذاع:ةقاك ساتلا لضيو . ءاززولا تاتا ركأ

 مويلا هركم نذا وبدحلاف . ءار آلا هئاطعا ف رمورك دروللا



 دس © جه

 دل وكيل ر هاف ادن انيق رراظيف ٠ لتلا ئداولالا
 1 احلا ءاغلا ىلا اواصيل لب.نواقلا ديحو: ىف ةيغر ممم كلذ

 مهءنعانيصح ازجاحامنوربتسي ىتلا ةيلودلا ةئيملا ىهو ةطلتخا

 ةرطيسلاو فسعلا بح نع ةرداصلا مبئاوهأ قيقحت نم

 ار وا ند امدنع ءادعس نورك قيكرصلا نأ معأ

 كرت هع نضاق عيمجال بصني نأب ىضرو مهاضق 0

 نانوكرذب نويرضملاف ّرصم نيلتخ زيلكت الا مادام خركشلو

 ةساتخلا لحما لير ميسعئاف نم

 ىواسن رفلاويبورو الاذوفنلاه راح ىلعا رتاكن | رص و

 بانحال تلا ةيعرشلا ةطلسلا لع ايمو ىدتعت تراص لب

 دان قالب رطاتجز اح ل١ اىذلا اهؤاداو ىودللا
 شاب ىملح شابع يلاملا انويدخ ماكحالا مامز ملتسا ام دنع

 لد 1 العا وك سال ناعأ كح لوأ ىف

 ناكو » ىصورك دروالا لاق ذا ريالا ةطلس نوززعي مهنأ
 َّق تاوكسشا اما ماع نع هريرع ف ( مئراب ريسلا دئمو



 ا 8 ا

 ةلودلا قم انالانتوف ةعلصم هس ةليتللا قس 0
 دم ) دبعتتم رصم باص ىقاهريغ نم رثك أ تلئتشا ىلا
 ىتلا ةلودلا يهو . ةمؤشملا ١مهه؟ ةنس ثداوح ىلا ( ىلع

 تقر: ىلا نه اهعانا تتملظاو ةياتس هرادإ يملا

 ةيدلاو دقنلا يزرط يف ب تراجو,ةيرصلا هناا
 ةريطخ ةجينت انل يتنت رضاحلاو ىضاملا نيب ةنراقملا ناو

 رصم ءاقترا ىلع 1847 ةننس لبق تدعاس اسئرف نأ ىهو

 ريغ نم ةراضملا بورض نم ديدج عدتبم لك اهبف تلخدأو
 هطلس نع ثحبت نأ لودبو دودحلا اهلالقتسا لع ىدتعت نا

 لك يلع ماعلا كلذ نم تونس دس رطل

 ءاَعلتو. رطقلا يفةيندملا تاماظن ريمدتلالا اهلمعتسن ملو ةطاس
 ةمأ نع ركشلا تارابع ةيناث مدقأ ةريطحلا ةجيتنلا هذه

 ل موب نم مكب اهقلعت دادزب ةروكش ةقيدص 1

 يلعءاليتسالا ىلع ةقيقح نيممصم زيلكت الا ناك ث يحو

 ف اوروال ىلا تانامضلا دبع ارك نو وحاطل مارت اندالب

 مبك التما ليبس ىفةبقعتانامضلا هذهناب نوزعشي مذا رضم
«2 



 ا / 9

 اهب رك ع طم 3 0 9

 رصم يفزيلكن الا لامعأ لك جملا اذه ىلع ترج دلو
 ىتلا ةمادلا برملا ىلع ديدج ليلد مهلاءفأ نم لسمف لكو

 ةيمومعلا ةاملاقءاوسف 8 ىواسن رفلاذوفنلاهحو ِق 00

 1 2 ةراهتلا ف وا ثا ادالا ىف ءاوعو ةيصوشللا وأ

 ل 0 ودبل راكقالا رس اكرم نبع ىا اسرق قم

 نو هدض ئث

 نيبنطولا نومس نيلكنالا نا عل لوقا. نأ .ىيفكو

 تب دكا مدالب رب رحت نيلماعلا رصم نيقيقحلا

 ثا رطل ةيطولا نثارملا لع نوفل 5« ىئواست فلا

 0 لهنا[ للا ل اوحيساو. . سف كحل

 اناا سانتا نك راد اهع ةرونع .تاقلآلاو

 زلكتالا نا » ىهو ع ةلكملا 4م هل هد هامل رهظن اماف

 هلا اجذيل رصمق اين 2 ل ناب لوؤرتعي مهسفنأ

 هصاخ تراضمت مويلا دا اال يناف دلو نووخلو هاك

 ناك | لمعلا لك ذا م ذوق دض زيلكت الا الامعأ لع
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 نياتحملل ١ هناغلا ىلعا انفقوو انتافغ

1 

 لالا ما لع اا 35

 ذوفتلا 2 ينوروالا ذوفتلا 0 قد احلا ناك

 ناك اسي رع ديع ةنلاؤتلا املاعأ د اهذودنب ىسرفلا

 ةزاظن قف ديلا راثتسم نيستفا ةديباتلا ةضارلا كالا

 راشتساااذه ذا . ةيرصللاةنبزملا لعهد نولتحما عتسو هيلا

 ةع علا قلق ا وهو *ىث لك لمعت ذأ

 ضرغلا 5 اهدحو تش ةشانثلا ةبقارملا أم ا ىلا

 ىنرقلا
 رهاقلا ل التخادعل ىاذدخ؟ 3 00 م. موب ُْ

 هنا » ىزيلكت الا قارملا نيفلوكر سلا نلعأ ميباسإ ةعضبد
 دعاصف دوا مزال تركع سعأ ىلع ءانب

 ءاغلا زالعالا كلذ ةَقيَمْلا ىف ناكف « راظنلا سلم تاسلج

 ىواست رفلا نقارملاو ةيحووؤ:تناك امال ةماثلاةفارلا



 كا تكا دقو راركشلا حاج تار الك كلذ رركت

 7 درلاو لا تاودلا لا محلا لع كس لآ

 ىلا كلا اهزرع نم راك ارض جا 0 نا

 كارز زولا مالكب ام 2 00 ردا احاجد وع ومارت | ىلع

 زيلكتالا

 0 اه روعواهدوعو لإ ا ت51 تناك دعو

 ذا دجوب نكي مل هنال « لمفلاب عقو اكد ريثأت نسحأ رصم
 عيطتست ةندمتموةرح ةريبكةلود نا نظإ دحاويرصم كاذ

 000 ااه لا رتستو > ا اهدرعو ف تك نأ

 ظ أمم تقطن ىلا فرشلا

 م نار انف ..ءاهوألا هدم تاز دقح ن9" امأ

 . امتايصل رصم لالتحا تعدا يتلا ابوروأ اصم ىلع ىذا

 يودحلا تاكا ةطاس ىلس ىف ةدحمو 00 تانارالو

 ل01 11 اهزرعتاو اع وتل ا تعدأ ىلإ ةطادلا هو هنم

 زيلكن الا نيفظوملاب مالمو تاودالا 0 لع تا

 0 كاد ذا ابق قاندصلا نيينطولا 1 امف تبراحو



 د جود

 نييسنرفلاو اسارف راخفب
 ؛ام امو. ةداعساا هذه نوبرصملا نوينطولا لان, لهف

 ا ا نم ةّقث ىلع ينارأو لب كلذ يقال

 مكماما مف 'ادأموبا تش ةقثلا هذهبو لمآلا كلذن قاو

 ةمواظملا ريم هاب ل
 ء 0 ظ

 1 مكلوخدموب نم زباكنالا عبتا دّقل

 : ملرالا طقنلا هذه ىف اهلك اهصيخلت نكمي
 نيح نم ركل الطف رك و لا

 ! رخا ىلا ؟

 ! ٌدالبأأ ىف ذوفنو ةطلس لك لع ءاليتسالا . ايناث

 ! لالتحالا رارمتسال ةبجوملا بابسالا قلخ . ًاقلاغ
 ةعاشاو نيبرستملا ىلع اوروأ يف مثاهلا رشن . اعبار

 مم لاح نع ةضائسلا ناكلا

 راك ذأ ىف هندجو يذلا قالا ةلاح ارتلكنا تنكس دّقلف

 تاكو رصم نع ءالملاب اهدعوت ةيوروالا ةسايسلا لاجا



 دلل نات افلا هل دمأأ قلك رق 1 ىلا اهنمالا ناب قوص
 ل اا ا

 نرقلا مأ نم ١م85 ماع لبق ةمالا هذه تناك دّقاف
 ةلاح ىف ةندمتلا ارتلكنا دب ص ١ وبلا ةتراضصق سمع مسالا

 ! ىلطسولا نورقلا مأ لاوحأ نع ديزت ال

 ارا هر لوح نأ قيوطلا قل ماكو ,لعو

 ! اميرح نع نيءفادم مكباختنا يفو ةدجنتسم ةرملا ا

 وهو مويلالطت, نأ اعضاوتم ناكامهم اهئانبأ نم دحال لهو
 ريرحتلا وهو هدالب ريرحم ىلا ةيسنرفلا ةمالا ةبخل ىطاخت

 ديدم نامز نم فغشب هرظتنن ىذلاو هب اندعو املاط ىذلا

 كانا :نغ عافدلا اروثنم ءايه طق عضإي / هباو اصوصخ

 1 ل الا قرصا ناو ةفضاعب نيد راج ى. همن زبخلا

 لالقتسا لكل مادلا دهملاو ةبرح لك

 راطقأ نم سراب اونأ مدالب نوبح سانأ 7 مكف

 ةعركلا ةمصاعلاذه ىف مهناطوأ ةيرح نع اومفادو ةعساش
 ناكم لك ىف نك نام 3 ارحأ م جرايد لكلا اوداع مل 6



 ليممجاب فارتعالا ىجاو موقأ نأ ىلو لحم ناكدقلو

 ول اهم مرهاظت غل رول ةرهاظملا هده ىلع هضرفت ىذلا

 ولو . يتاساسحا نع برعي مالكي نايتالا ةعاطتسالا ىف نإك

 قئاف لاما نييرصلا الاي ندرعان ا تلد تل ١
 مهقاعت نع بارعالا٠ ىف رداقلا مجرتما ن نك

 نم هيقالنام ناو . انينطو طب رت ىتلا دادولا طباورب ديدشلا

 نييظولا ضخ تاوختلا اعط ةشااطو ملا ا

 ةعاحشلا ةمالا مكنأ ملت انثال . 5 هدفا نيش

 انتج اذهلو . نيمولاظملا لك ربرحن نع ةرابع اهخرات تلا

 ةعركةبلاع ابولق دج انناب نيقثاو انتلئسم نع مكتيب مفادنا

 ةلداعلا ىلاطملا لوبقل اباد ةدعتسم

 ةبانعلا هله لثع ةريدج رصم ةلئسم نأ ىهيدو

 سضا لينا رب لاش لع رت الا وو وال

 هيلا وعدت ال صوصخلا ىلع لب طقف ةريطخ اصمت اريثك'

 :ةياقالتتناو ا رج دادرتسا قردتاز سيما
 انفار ةزهاجلا لعرساجما او :قحتس عه 1



 د ج9

 د

 يركلا هيسايسلاهءابأطخ نم 4 اغلا ةيطخ اهلا همر قتلا

 - نيادلل ةنبتم لب نافرعلاو رونلا ةنيدم شراب هند ق

 ءاعبرالاءوب يف ىربكللا ةيفارثملاةعاّقلا ىف ةيسنرفلاب اهاقلأ

 نيس نملا دا نم 0 لع ١ مقل 3 ارامسد 3

 وبن اكم مهمدقم قو ةسنحالا ا ىناكم نم 0

 نم نيبرصلا : اللا م-ماذ ا دل ةنزيلكن الا درا رك

 كل ال) ةساس هانآ اع فرشلا فلاح ىلا لالتجالا لامعا

 ك5 سلا اما ةوبعلا كدر الار ناعألا اكتمل نم

 ما

 ةداسا اع. تاديسا ماد

 ىداؤف نكلوهددصبانألم عوضوم ىف مالكلالواحأ

 . رصم ةلئسع ميظملا ماها ص رك هل هكا

 مويلا اذه كدوجو ةرابظا متدرأ ىذلا مامهالا اده



0 
 نارين هعزعزتال لسابلا ىدنجلاو . لاتقلا ةحاس ىف ادنج

 حالسال نئاخحايصب رئت فيكف فويسلارافش الو قدانبلا
 +7 نيملاعلا ىلع ءارتفالا الا هل مالو بذكلا الا هيديب

 نأ همهو تابثلاو ضالخالا لمعلا ىف هراعش ناكدقل
 تاد.دبلاالف مادقاوةهازيو ةءاهشو فرشي ىجاولا ىدؤي

 2 مهلا الو هتعزع نم لفت ماتشلا الو هقيرط يف هففت

 الو انس الخلا رازم ةداربالك ناكر . دانا

 مادخ نومرب ال لطابلا لهأ نألل .المتو اطاشن دادزا .

 لاذنالاو ةقوسلا هاوفأ هلمح اب الا ةَميَملا

 ريغب نييابسلا ءالؤه نع ضرعي نأ صاخلا لماعلا ىلعف
 عماطلا ضارغأ ءاضقالا مهللا بجوم ريغ ىلع نيناعطلا بيس
 ءالؤهو . هتسايس نيسحبو هتحلضم ُى 7 0 بصتتملا

 قلبو عمسلا ممود ددسسوو رظنلا مع ضغب ناب نوريدحج

 نولضملا نولاضلاهب لماعيام ريخكلدف مادق الا تحب مهماقيرو



 تكف + 1

 ةعدقلا ةمدنلا لع نوورضت ننرمعتسملا ةيناطربلا رئازملا

 م كانهو انه نيلاَضلا نيك افالا ءال وه نميجعو

 مهنفسلف نم رظتنملا وه م بذكلا يف نئفتلا نونسحال
 اورولط نأ راسا راعلا نمهناو ! ! مهطسفسو

 . ةدددج تامغن راكتبا نع روصقلا رهظم يف

 اوماق تردنلو ةرهاقلا ىف ا ءال ره نأ انلق

 املع نودقن. يلا مهمفيظو ركل الو هذهو نوالضيإو نوهوع

 نوبسنإ اوماق . ناسحالاو نازئاامفنوقاليو نانرلارثصالا

 ؛ مهل ٍلسنو ليحتسملا ضرفتلف . هريغ ىلا ةروك دملا ةلاتملا

 رظنلا لااا ناك لهو لولا ىلع درب كلذب لبف هل نكت +

 +لئاقلا ىلارظنلا ماس يصموأءىطنخم وه ثيح نملوقلا لا

 ءايشألا زيمتت اهدضبف كككح ىلع ضارتعا ال مهللا

 فرعامل م تالطلا ليلته تال ناك ايدك دار

 .رولا لصف

 : ءارتفالا كلذب مجرتملا راه كلو

 فرشلا .داهملا اديه ىف هسفن ربتعي ناك هناف- الك



 ىف اههارث نأ اهملاص نم ناف ةكرتشللا م6ميصخ ارتلكنا نم

 ا اد امهسعفد ىرغصلا دك ىو 1 ىف امدئافلو قافش

 اودحتلف بازل ةرضأأ املاععأ مويلا 0 اذاو : أامهضعب

 اهدض

 تورط تحلو "رئامشلا ىف هسا وع ىوق اذا نبل
 نيدلودلا عم فلاحتاا 0 اناوق 1 ل 0

 هنع ستنيو تافلاحتلا ىوقأ أ نوكي اذهك افلاحن ناف نيتبيبملا

 نيب ىددالا:قافتالا ارا وال رب كل نا 0

 نيحتسلاو نيمللا

 ققحتيلو ايسورلاو اسن رف ىلا هدب ناطللا ةلالج دميل»

 ءاعلا مالسال ىمظع ةنامض ناك ىف لدا هنا! كلاكتلا انه

 تيلق نيذلا ضرالا ا ماع كلش الو هن ىذريو

 «مالسلاو ةنين اطال ةجاملا دشأ يفا وحبصأو مهلاوحأ ارتلكتا

 هدي نسحلم قرإلا بلع 6 ةيور لا 11

 فتوروجألا ماق يح :نيافاه كرش اها ترش امو ةلاثلا

 ىفاحص نم ممداقو مهمداس مايقل 5
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 لسا كاعت لك ىف ايطار اهورلاو اسوق امإ

 ضقانم مماص ال سيلو ناطلسلا ةلالج قوّةح ىلع ةظفاحلاب

 ىداسالا ماعلا عم مالس يف و ديالا ىلا ءاقبلا يلا ناتجاتحو

 هدهراكنا عيطتس دحاو - نع 1 دا الو

 1 ةمئاس 4 هلل نانلا صعب ص رتغا اعر نك قئامللا

 تناكةريخالاةلودلا هذهنأب ايسورلاو اسنرفعم كر دا

 اذه ىلع ا . ةينامعلا ةلودلل ةودع ا 2 1 فق

 اا اك ودعا تن 6و1 0: )اكف راهوت  ةرمأ رعألا
 أ

 امثوادع تيناو اهءعاتع هئلتم ةرهاظ ةحن رص هودع 20

 امتلك لكلوا ب اك ءاسنا ةررعملا ةدهاعملا ىلع ءاضمالاب

 قى ةودع 1 اذ تناك هد ةملاجتلا اهم نأ ل

 1 مدشأو ةلودلا ءادعا قَد تناكف هةمادص قر

 0 اوكا رفا و انفاع ميت نا ريغ نمو . اهلع

 زار ىنالا 000 01 نملاسدلاو

 ا مهل كرتلاو سورا ناف كلذ نع الضفو



 ةظأل نورصقب الو ةلئسللا هذه ةبسانع امسو ةيلعلا ةلودلا

 ا مءادع انتلودل اوربظ: نأ ّى

2 

 اضاع ركع ةيناملا هذه ثداوح 1 نا ايلح نذا ربظي

 حصأ ةرابس ب هل وخلا ةيبايتس يول 00 2 راث نمت

 ةسايسلاهذه ةتوقمم ددالا ىلا امناو ارتلكن الزاعذالا ةسايس

3 

 ناطلنسلا ةلالخ وعدم ةلملا ةلؤدلا ةيلاطتا ةلاللا انأو
 وجنت <لف . ةدئافو ةوق هنم.هل نوكي داحنا ف لوخدلا ىلا
 ىف لخدب نا بجي ارتلكتا هيلا ةيعاسلا هكلم ميسقت نم

 - دج الو ؛ ىسورلا ضواست ملا داحالا ا: الثلا الا

 اصح 00 3ع

 غاصم عم ةدحتم حاصم اسمنلاو ايناملال كانه سيلو
 بالا اذنأ 0 0007 نك ىده د ايلاطياو اق ري

 السكو عوصم ىلعتلاوتسا 5 سلبا رط ىلع ءالبتسالاب ىلاعلا



 0 ظ

 باكل ةيكسإل انس اء قا رك (2 ريخلا نا الواو

 الام اناهز ناجسشلا رمتسال هته

 اًقيدص اهيف مهل ناذ . نميلا زياكت الا جاه ديركدعبو

 ةليبق سيئر وهو 0 ديم نب د.“ همسا !سمأ مل فلاخت ال
 ناب دكت الا ضمنا او ميظع ذوفت هلو برعلا ند

 هران دمخت مو اماع نميلا دالب ىف نايصعلا جاهو راص تح

 ى تابارطضالا تراص دبعلا كلذ نمو . 4٠ ماع يف الا

 ديرك ىف يه اكد را لا

 ا هدي رلكتألا كذبا ع ندلاةووت تابأ قو
 ربم عينم ىلع نئاكلا ( وف ) ءىطاش ىلع ةرم ءاليتسالا

 برقلاب ىرجيس ةريزج ىلع ىرخأ ةرمو ( برعلا) ةاش

 من
 داع نم ودعا قيلاو 1 ف مهمعاسم حلقت مل امو

 « ال تانسعا 0ك ماع فا اييمرأر هم دلع

 تربك دةلو .انايع اهارن مويلاو ىرغصلا ايسا ىف ةيزيلكتالا

 او تدم نيس تس الا ريحلا نم غلبت ىلا ةيفر الا ةاكنلل



 2هلكاو  يدحلا

 امل اقزمم ندنل يلا فاوودنم ورد ربسلا داع

 ماع ىف الا رصم نشب تارباخ كلذ دصب ثدح مو

 دم ارد ىرؤسلاب رولا صفو ةرلا وف ف

 كلذ ايكرت تنبه الملا كلا ا تاشقانم ضعب

 ىرخالا رارلا قوف ةرم
23# 

 د

 اماك ردهم لع عبث اليتسا مدع نم زياكت الا رسب مل اذاو

 ةماقأ ضفر دب هيلع ىفةيليلا لولا | رت 1

 فلوودنم رود ريسلا

 ايصال يع لامس اس
 1 ةدد رج ىناكم دحلا ( ناملتت) هبل ناك

 0 مايا ادعاو ىلاعلا بابلا دض ديرك ناكس جاهو

 ىروبسلاس دروللالاق اهسفن ةنسلانمويلو ١1 ىفو .ارتاكنا

 ةلودلا نع دمرك لصف نا ندناب ةميلو ىف هاقلأ باظخ ىف

 م هلا أ قدح ام: انهو راكا روحك دلل نم ةيكرتلا

 3 نييحيسملاو نيملسملا ناب ةديدع راعم تنادحتو - وغ ل
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 واود ف تذاع ردا نكلو ايدو راورا تاكا

 ( رامفلا وذو ) ( قاحسو ريم ) كرتب م66 ةنس ريمتبس ٠

 كانه نكك مل ( ةجدنبلا ) ايسورلا ذخأو ناتسناغفالا ىلا

 او نول وئام تال 2و كار نم ايرتا هداج

 كا 0 كلذ عمو . ةناتسالا وسايس هب رعش مجربسرطب

 ةينل ا 1 راخ * رمتساو ةناتسالا فاوودنمورد ر مسلا

 رههاذلا ىلا رفاس دقلو ..ام ءىث ىلع قالا مدع فى ةهتاثلا

 ١م ماع لكى ضةوةناتسالا قي 0 عل اهو وانتم عم

 انا راع كرتو هردنل ىلإ هاك داع 3 ل عم را

 0 الب تاس ل دا الار الوهو هدو

 انرازو تعد اذاو . ءايشالا تايرجام نمو فلوودنمورد

 داعرومالا هدهلك ريسفت ىلا ندنل ةرازو ةناتسالاو سرا

 تناك ىلا ةرويسملا هتيقافتا هعمو 'ةناتسالا ىلا فلوو ريسلا

 . ناطلسلاةلالج اهماعىضعداكو ردم ىلع مربملا ءاضقلا ةيضاق

 ايسورلاو اسن رفىلا داع ا اعزاطاسلا ءاضما مدعيف لضفللاو

 ةيقافتالا ملفت اذاو . ةضراعملادشأ كاذ نيح اتضراع نبتللا



 :ةياورلا نم'ةزيخالالوضفلادن دنع اب 5 ئزسلا ةاؤارفلا

 ق اشاب رهاط لشفو دش قااشاب نيك لارا مازهلا
 نودرغ ءاليتساو ىدن_ثوركوطو تاك: .س عايضو ركو ط

 تومو ةملق ينأ يف راوتس لارنلا راصتت اوموط رمل. يلعاشاب
 جاتا عوصم يلع ن نايلطلا ءاليتسا كلذ لكل ةمتتو نودرغ

 لع كيا مظعأ رتاكنا تدع كلذدو ! زيلكت الا تاداشرال

 رد ل 0000 دعن ناطلسلا ةلالج قومح

 رصم تاتحاو

 انت نت

 احالس ةيلعلا ةلودلا امناد زيلكن الا لمعتسا دقلو

 نفع ا 1 ا مأع 0 اهللاوص دض مهضارغال

 لئسرأ 'ناتستاتقالا“ نيس ايَنوُولاَو ارتلكتا ني: فلا

 ةححن فاوودنمورد ريسلا ةناتسالا ىلا ىروبسلاس دروللا

 5 ف 6 1 نآشب ىلاعلا بابلا عم نام الا ]

 لاني انسح اريثات ايكرن ىلع ريثاتلاو كلذد رهاظنلا الا هتمهم

 نيب بركلا نارين اهف لمتشت لالالا اهتم برتتلاهتم ١
»> ” « 



 الآ  ناصعلاو ناشنتلاب هلع مامنالا نيب نكي ملو . ىبارع
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 وه مزمما ىنارع نايصع نالعا نم مابأ ةيناك دعو

 ان هس رسدس < قو كلا لا لتلا ةمقأاو ىف هدونحو

 دروللا ربخأ مايأ ::الشب اهدعبو ةمصاعلا زيلكت الا لخد

 ىف ةيكرت دونج لاسرال ةجاحال نا ىلا.ءلا بايلا نيرفود

 ةيكبملا ةكحضللا ةياورلا هذه لكشلا اذه ىلع تبناو رصم

 ! اهيوصف رثاتس اورادأ نيذلا ىأ زيلكت الا كحبض ةبتبش

0 

 000 دا اكن[ تست 2 اور ده دعو

 عجشلا ) هناجيه تزهثا دقلف نادوسلا ةياور اضيأ ةازغ

 نكو ] رمورك دروألا بلطو ( رصل زيلكت الا لالتحا ةيلع

 ا ملا كسا نم ( مراب نافا ريسلا كاذ ذا

 ىلع .اشاب فررش لمح ىذلا رمالا . هيلع اهقوّمح ضفرو

 00 . تاطلا اذه لثم لوبقب ىضرلا نع ءافعتسالا ليضفت

 0ع ارمه م لصفو ةقلس هب ضرب أع ىحكر ام رابوب



 قنا تابت

 كفا رنا لا حلو رعش زيلكن الا نا امو . هيردنكسالا

 درو 00 ةدايز ىلارع عيجشت يلا ةيعاد '
 ! ىتامءلا ناشينلاب يبا رعىلع ماعنالا ىلع ىلاملابابلا نيرفود
 لا 0 0 تراص ىذلا ماعنالا كلذ

 تايلابزيلكت الار رمتو ولون ١ ىف ةيزدتكسالا تبرضِدّعظ

 ىلودلا ةناتسسالا ممنجم ىلا مامضنالا صفرف ى را

 ا رع كم هذال اراكنا دعب هيلا ةقلومدأ 1 ةحبل

 رتصم ١ لد نأ ماعوياو ١٠١ ىف ايمسر لودلا هتفاك

 ليكوتلا اذه نع اضوع ىلودلا ممتجلا ىلإ مامضنالا لبق

 تابق ماياب عمتجا ىلا مامغنالا ايكرت لوبق دعبو . مرصلا

 0 0 نيذلا زيلكتالا ركسلا ءالجا تيللطو لك ١

 تناك هيكسالا فرض نيفع ةيرسلل ضار ل١

 احرص ضفرت ل ةياورلا نم لصف رخآ يف كاذ ذاارتلكنا

 .ةيبرح ةيقافتا عضو ىلاعلابابلا لطم ءالملا

 لاح .ازخلا 10 ا روش لك يضع اةكللذ لك د

 نايصع ريمتبس ه ىف ناطاسلا ةلالج نلعأ ارتاكنا ىلطل



 كك 06 ب

 رعالا فاك

 ئدفاق رط ريغ ىف ةعفدلا هده ىلاعلا تابلا 0 دقو

 هلا دعنا نم ةك رم قرت هيل ةرعاقلا ىلا لشسرأ: يح

 الا فا روما نكلت ١ ندا ىدقأ ىردقو ىدنأ

 يلا ىنار ءل مفدىذلا ا ةفيلحلا دضعىبارعل | اًتمحمزأالا

 . رصم يف ةفيلخلان ع 0 انلا هنأ ن ظلا لع هلمجو ما ايدالا

 قوقح نع ارويغ اعفادم :نارعا ط6 15 فاىر ناك اذلو

 ناطاعلا هداج
 5 نع هتفادع الا نيررصال ةم قارع لات امو

 كيعالإلا ما

 لع للاعلا :تابلا عيجشت نعاس 0 لفغت / و

 بالطب نأ )» د 0 هدا 0 » رحم : فالك هزيل

 ١ ف 25053 نا اان سشاورد د فلك م

0-3 0-8 

 هحدم تندد مايا ةعبرأب هلوصو دلو . 1885 ةئس وينو



 ني ليلعب كلذ هس اهون تسلا مركلو ةيئاددلا
 تعاطأ قلاةلاسملا كلن دوجولا اع يف ةيرصلا ةلئسلا روبظ

 انعام فيضع و ع كفل يصلا ةعاطا ارئاكنا 00 رب اهق

 .اندالبل يك الا لالخ ذه
 ىف اماع تحج ةيزلكتالا سئاشدلا نأ مقاولا ىفو

 ه.رهاظم ينارع رهاظتاش امهجو امه ينأع اقر

 رمتبس ىف ةيرصملا ةرازولا لزع اهنم دصَقلا ناك تلا ةيبرحلا

 هده زاهنا ىلع ىلاعلا بايلا انيك تحس يح كج

 زيلكتالا ىأر امو . رصم ىلع ةيلمف.ةطل-س لينل ةصرفلا

 امم اوداز ىتح مهحتاصن عامسو ةناتسالا ىف مهتسايس حالف

 ةلئاع تازايتما و يلا لوصولاب اهونمذا ةلودلاب اوررغو

 ايهدتح هك ؟ ةنالو لينلا ىداو ةداعاو « ىلع دمح »

 تدل را مو . طولا بزشلاو قا

 دئا را يلا تحوأ 3 ىبارع 000 لعوللاعلا بابلا موش

 نأ ممست كاذنيح اهانيارف . كلذ ىلع اهدعاست نأ

 لخادب ىه رصم ىف لقالقلا راي“ فاقيال ةديحولا ةقيرطلا
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 ىذلا ( وينيسلود ) ثداح ثدح نيماعب كلذ دعبو

 دعلف . ةيلعلا ةلودلل دلالا ودعلا 000 اريلكناه يف تررظ

 رعؤم دقع ابوروأ نم باطت نأ ىلع اسأرف مجشت تناك

 - حا لمت ىلإ اهو والا , نم (وشسلود) بلع

 نا ورا دع تكلا 1 حافر هروح
 1 لود نع مدع لراس انا! انكر ,ةلراع لعاعم
 ىلع ةرويغلا ةلودلاب مم ماع رد هاظتت تناك تلا ارتاكناو

 ىبسن ةلود ربظع مى م اع تربظ ةينامءلا ةلودلا لالقتسا

 دش 0 لا ةد رك ةصرد كرت 0 كا 0 ل

 0 ختم «٠ كيال رار ارا ثا ا

 0 لاف ماكحالا ةحمتما اخان . كحتم ا ام

 ءاكدم ديدملا مظعالا ردصلا ىأ ع 1 لبق ليقنارغ

 -دوسالا ليملاىلااَهٌؤاطعا نط, ناك يتلا (  وينيسلود )

  فئاقلا ةدايق تح ةءرحن ةرهاظم لم ىلا ابوروأ لود اعد

 : روميس ىزيلكنالا

 ةطاخا هذه نم 5000 ا فكل ان دقلو
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 رومالا بلقت ارتاكنا ىرن حاجنلا اذه دعب امطخلل ادارطاو

 بولق ىف قاقشلا رودب ردبتو مارجلا ىلع نيمرجا عجشل و

 مالسالا نيب ةقيمع ةيواه رفحو اهلك انوروأ دض نينمؤملا

 مغ ا ا سال ان

 اهاباون ىف ارتلكتا حاجم مدعل مزاب اذاف كلذ ىلعو
 ؛ ماعلا ىف مالسلا ناونع نوكي ىذلا لشفلا كلذ اهلشفو
 ةحارص قب ىلاعلا بابلا راتخم نأ وه كلذ ىلع باوملا

 كلم ىلع ةظفاحلا ةبغر اهل هسعأت ىتلا ةطملا
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 ةنناجب ن الاعلا نون ماع نما نامل

 ةلا ثداوأا لكى اهتلمج دارفتاو ةلزع ةسايس . اهم ةراض
 ةريخالا اماع رشع ةيناملا هذه ىف اهكراتو ارتلكنا د ىف

 ةسايسلا هده رطب لع

 ش عامجأ تقو 4 ماع ىف ارثلكنا اهنم تسلتخا دّقلف

 يف ةدعابملا اطاهدغو لراتم صرت ةوعل

 !ءايسآ ف: ضارأ ضن كالتمال اسورلا اهنا بن ىلاذللا
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 0 لح اطل لآ ا رطضا ان نو اس ورلا نأ ىح 00

 ءازطا كلذ مىنلانا

 نا نيتبدبحلا نيتلودلا ىلع سعصلا نم ناك هنا يمدنو

 لا نما لويس ةقاقؤانلا نكتلاو عام ريغ البس
 "0007 1ع نوكح الو ةبانلا وانا كارا يكف ال

 اهرهاوظب الا

 ا ا رف ىف انملعت نيذلا ع نحن معلا قح ىلعت ١ اناو

 0 سلو مالسالا دض بصعت ابوروأ ىف

 1 نناه نا دامعالا ل2 دهستو اننورلاو ايئرف

 0 دك ل نيودمل هذ ةمرالا ةلكنلا ىراتخادب

 انام اهدح و هضم اك ر ك2 تاكل انلخ

 3 مرا نا تسألا ند تايق اددنع آلا انس 0-0

 انكج ردك

 ةينامءةنطلس ماما انسفت أ ىرن ةعاسلا هذه ىف انتافاذأو

 نيتلودلا ايسسورلاو اسنرف يف ةقثلا ةليلق ةيمالسا ,

 "1 21 قااهدومو ا مارتحلا ةداز ىلا اجلدحا رككالا

0-3 

 4 ا و ةقيعص



 ب عه

 نهرب نالصوصخلا ىلع 01 اك نا انا

 نأ انتزحيو انررأ ف ةرداّملا ةفرصتلا اها يمالسالا ماعلل

 نيملسلا فصننأ ذا . دصقلا اذه ىف مجنت تداك اهنا لوقن

 فصنلا نظيومالسالا دض ابصعت ابوروأ ىف نأ مويلا نونظي

 اننمفلاو "انامل تيل اهنانغر ارلكن ا تشا

 نأ امنع ملعب نيتللا ايسورلاو اسنرف اًضيأ لب طقف ايلاطباو

 نظيال فيكو . ايناطيرب حاصمل ةضقانملا لك ةضقانم|ءهملاصم

 مآ اورو: ف هرم الادةلوذلا هارت دنا

 ةرومابتو رام دنع مالالا دي ةيصسسم ايل نار ١
 اكر قف ارشا اهيا نال

 . ةديدع 0 ح ءامدب نيخطام نمرالا كلانه رم

 ءاململا ىزب ابلاغو نيملسملا ىزب نييزتم كلانه را وأو

 مئاظفلا 0 رتجم موأر . نودتعملا م نيملسلانأ نظيل

 ةحلساب نيحاستم اهملع نومدعي ىتلا مانا بوذ نوفرتميو
 ىف تولاو ءاضغبلا رود نوردبي كلانه موأز ةيزياكنا

 اديضعت هذه مهنائيس ءازج نولاني مث هكلمملا ءاحنا لك



 اهلحم الك
 يف ةيزيلكن الا ةسايسلا تحلفأ نه لكلا لءاسترو

 حلفت اا و مسلما كك ملاذا نسمالا دكا

 هدرا دار رهو لولا نيعاللا لعد تا ولع اءامأ

 حالف ليحتسفر صم لالتحاب امس لفأ عادلا لع هيل اطاسلا

 ها 5 ديججا دنع ناطلسلا ةلالح نال هنف زيلكنالا

 0 انا اك فاق دا اذ نام ومال ريم هت

 حاتفمو مالسالا 52 6 ب نال ةيرط ةلسل راو

 ةطلسلا ءاطعا الا ارتلكت ال رم ءاطعا امو ةنردملاو ةكم

 كلا و ا نرتكم) كلل ن1 يت فلاو ةندلا ةمالسألا

 رارق لع هدد ىدعو نيئموملل ةقيلخ ناطاسلا نورحكرال

 هقوةح عايض

 نمزلا نم ائيح رصم ا لاها لع ناطلننلا لم و

 ةينامعلاةموكحللاسن رفوايسورلا نهربت ل اذا ارتاكت ال سيف

 ا ف ايف ودح عع : طفاحلا هك رتشملا اهضر ع

 ليلا



 ا هضم معلما

 تاروثلاو لقالقلا ىلع

 حضوو ىظعلاايناطيرب تاعورشم نادلا تْرَْيَط دملو

 مادامو ةعاق سه ا 5 اه 3 قرشلا 86 انسابض 0-00

 لينلا ىداو ىلع هقومح نع ارتلكن ال لزانَم ال اغلا تانلا

 ىرخا لئاسم قلخم ىتح.ريسي نمز
 قرطلاو ةيناطيربلا سئاسدلا لك نم دصقلا سدلو

 اهتعبتا ىتلا ةطخلاو زيلكن الا نوجيهلا اهلمعتسي ىتلا ةتوقمملا

 ةيناطاسلا ةرضإلا ماَقم سم طملا الا ةيزياكتالا دئارجلا

 زياكنالا لمؤيو . اهاوه ءاشي امابوروأ ىف ثداوملا ريست
 ايسر نارتعإلا لع هغارك (ناطلطلا هلا كلل

 قسلا وم ةذم املئتم لاا لالا لعد ظل

 نضر الاوملسملاظي ىلاهنويملا ةلئسلا هده . ناسنلا اياوز



 ىتح نامو -دزاا 2 تاكل اده لع نضع و
 ربك | نم ىهو (ويفير ليفونلا ) ةل ىف ةلامم مجرتملا رشن
 نفس لك لع تح ىلا ةلاثملا هذه ةيسنرفلا :تذلج لا

 جرات ترش دقو تءواق تعج امال اهظفح نأ ةسايسلاب
 . أممي رعل امهر في6 هلع 00 0

 21 2 هل اجعل هواهم را

 « ايرواو ناطلسلا » 3

 عو رشم ىلع ىضالا رهشلا يف زا لسلاةلالج ىخذما دعل »

 د احا اذخ كلدن مضي هلا اناظ ةينمرالا تاحالصالا

 هعامس لعركشلاب قيقا هناو - هتكلم يف ارتاكنا اهميقت ىتلا

 لآ ترابا كلا هاني اميراو انرذ حئاصن

 انرورض لآكو تداولا هيلا تعد هيئيمرالا تاحالصالاب

 ىذلا ماعلا ىأرلا مويلا دوبو . ةنين |طلاو ةنيكسلا قيقحتل

 ل1 يكب ىر ل يمر الا تارعاظملا ريشا دم يلا

 راك طلال كلو الفم كلو كو دوت اباوع انك



 زج كلذو هبلقل هبلق حتميو هدب يف هدد عضب 0-0 ْ

 6_0 ظ

 بوصو بدح لك نم ىرتت لئاسرلا هيلع تدروو 2
 لضافأ نم بتكلا نم تارشع مويلا يف هيلع درب ناكف

 ترشن ريلك الا ةددرج نال ه,فرعتلازوباطيوهدونوبط#

 هيلا نسحأو هاوثم هللا مرك أ ناكف هناونع باتكلا عم

 دقو . ماعلا بساني ام تاّتك لك قله تالا هسفت: لوس

 :ابام كادر فا كانك انف ىدحا 00 ١

 رطمأ اك لئاسرلا نم اريزغ أرطم ديربلا ىلع رطع مل»
 ١س قىرسلاس دروللاىلا هب تثمن ىذلا باتكلات مع ىلع

 ىلا ءانثلا هيجوت روح لوح رودب ابلكو ١4565 ةنس ريشوت

 لسمك لعابجاوواطيسب لمع ىرأ ىنا عم فيعضلا ىصخش

 0 ةللعلا د 1 نار نيمولل نما ال وهلال

 نيكللا تارا ءاده نشاوةمالخالا كولا نار

 كا وو ع نا قّعاو ةهالبلا نف نيملسلل 5

 لت و رعشن بواب لصتت ىتلا انهافش



50 

 واتسلا كشكعاو هاوقد دقي نم ئرويسلاس نك

 نم 0 لحنا نه هلا اموعو ه:اايلضتو همذاكاو هتاءارتفا

 هنأ نا ناك تحب يروالا .ىسانسلا» ماعلا ىف نآشلا: ةعفر
 ! نيملاعلل ءهاطخ نيمو ها لع هيلع نم دحين 0

 ردا كادر تاصا نم وك ىدلا ريتانلا ل2: كلذ نمل
 3 را 0 عع 00 اراك 1و د

 أمف 0 00 ا 0 0 1 ةلودلا

 ةيلعلا ةلودلا ءأ رهفسو ىلامع ريغ وأ ناك عع 8 0

 اوناك اذا ورغ اف قا || 5 هه مهم ن ْن م هو دقم ى عبطلاب

 ةمضاع َنَد عحصناو مالسالا هد نع بذي نم لومرتحن

 انلق اذا ىلا الو . عافدلا ف صاخم لك نوداوو ةنطاسلا

 نم اهظفح هيك رات هدا ناك ءاردلا هيلع علطا ىذلا درلا نا

 هلا كتارا ل كاعذا ناش

 ةيحتلا ديزع هاما ناك ثيح مهنم هامل نم ناكف نييناهعلا



 : هيررعت أم ايسور يد ةديرج تلاقو
 نيماسملا ءايتسا نلعي نا لا لماك ىنطصمل (

 وملسم هايف ةشماو ألا تداولعا ا ةنزيلكل "الاةسانتلا نع

 داك َىىَح دارس تام لع مهءاتسا كو رسما اسنورلا

 بوتولا ةيهأ لم ,نيملسملا نا وأ رادوتكمابتا ايوان د

 ةيحسملا نم راثلاب فيتا 5 نمر الا قحسل

 ناذممجمل نم اوفمخم نا زيلكن الا ةساسلاب ردجالاو
- 

 اتراك الا تسيل ثداوملا نابا ىف ةمخضلاةيلاعلا تاكا

 نيهو:ةكرلا ةرشلا ءاملا نم يضع ا تر لا
 ىلا قزف ميزمال .ىذلا ياسا ابكت ردع ردا ١

 « لافوطلا ىدعل نمو » نوه كي

 ةوهادلا انه اق تتح دف ةسلسلا تاو

 هدهم نويسايسلا ثدحم دقو . لبق نم هءقوتم نكت ل

 شهدلا مهو“ درلا م دنع مقوو الي وط ةيملعلا هل رغملا

 ةيغاطا :ضرعتيس نأ نؤبسح اونوكي ل منال بارتتسالاو



 كني 12

 ءوسل مدنع ديح وتلاةملكل

 مدراس حدا طولا ىو ا نا كم ألالا

 سيلام اصلا نم اب وروأب ةيلعلا ةلودلا دالب يف اهلل تلا اندالب

 نوردعيو سيفتلا باتكلا ادهم لومتمس هلثم ىرخاأ أ ةلودل

 نوبل ةئاع الث تضغي المح ق ولمس داقوردق نيب رضملا روعش

 هكا دما تابع اوما نق

 اس سدو لاف ال لا حر كلدكو
 قطصم باتك نا»ةيناملالاط البجا: رتيلربلا ةدبرجتلاقدقو

 00 ع واايقا رك داما ني نع تالا فك لمك

 دلل هك ارذاو ,بويشا : بملح .نييليملا طانترا
 بط رما بف ةفالقتاب نيملسملا طانترا اما ةنزيلكتالا

 "لا نال ةراققانامزالا قدم موبلا ىوقأ هنافاصوصحتو
 ىلا لك انتل نم ري وررلتاو كرد ةوعو ةعنرلاب هتخا ىلاطأ
 نيملسملا كاردا اماو . مال سلااغلا ىف ارتاكنا هل اهم صنت

 |معرهرفتي ويف مالسالاو | اك لاا رتلكت |امنضنت ىلا كا رفا

 ١ )»ع اهاوهو امغ نم مردحلو



 كف /١ طي

 دمر ةلكلا ماما زيلكت الا ةحمل ةدش ىف سل »

 هب ىسنتل ديدج عى كك ا تافلا وهو دحأو 0

 ىلاةلئسملا كلن: ةءرضلاا ةلئسملا آلا مدقلا اذهسيلو ايدق ائيش

 ىصقالا قرشلاةلئسم عمثحبلاعوضوم نوكت نا بجيب ناك
 اميراجت ترجأ ىتلاارتاكنا اياون يفكشي هلك ماعلا نا

 07 1 ةفيعضلا كرادملاو ةيساقلا ب 2 ف هل

 دملاو بولعلاكلت ماسأ ىبلعثلا هرود سعلمل ىهذلا اهداوح

 همامز ةكلام ءاوهأ تءاش 0 3 اس
 ةتاطارلا يركللا

 ةعازك رابع ىرصملا لما ”وطصمب انوار ق7

 و او دكا وع مفاديهنال هل ةيزيلكنالا يرسل

 هنممان قرسلاس ةوولل ناك يق ديه .ظدالبا

 توربجلاو شا ظلا ذأ ميكحلا يبا عيلان هش

 36 ا طار ىلا ة 4ك ةالعلا ةرامع حضوأب 0 2

 نا ىروأو ىتدلا نس تال سس ظ َ

 لثملا اذه سم اذا نيك اربلاك رجفنت نا ثبلت ال مهن ئاث
» ”< 



 مهمجح هوقو ةيطاخلا قى مهدات غلبمو ممفداخ مهطابتراو

 ملاعلاو ةصاخ نيملسللا .دض ارتاكنا سئاسد مبك ارداو

 نونكم اوناكن يذلا ىلع بجاولا نم حبصا هنأو . ... . 7
 ماما اليلق اوفي نأ ممولقو مهسوءر لورخسو نيملسملا لع

 نم رعشب ملسلا ناو هباب يف لوالا وه ىذا تاتكلا اذه
 هلو الطاب تهرت >2 الود تاع ةوهن ماودلا لع ةسفن

 5 لماك طصم نا مهضعل لاقول هناو قا نع ةرعش ديح

 نا حصررال امن وهو .العو 5 اردا. اندحلك راصف :اسلرف, ىف

 4 ري نا هيلع انباوح ناكل نيملسملا عيبج هيلع سدقت

 د دال ىلا رومشلا نار 1 نب تكلا ني اردتم

 الا نم رك تالا مزاليو الع الو ةفساف

 قئاتملا هذه اوكردد نا ةيبوروالا ةسايسلاداوق ليف

 نيملسملا ناب لوشيعب نيذلا نيلياملا نيحبسملاب او>وطي الو ظ

 ةيبيلصلا بورملا انسني مل يراتلا ناف هكا لا يدم

 م املوهو

 0 لام ةواسنلا طالخل رذك الا ةزيزج تلاقو



 مقم؟ 

 اوعيض» لف ارتلكتاب مهن أ اوناك اذاو ربصلاو

 لايك اهنم نوررظتتي !قلا ابوروأ ىلع ٌمدامعا نسح نم ةرذ

 هناب ن الا ذنم نوثيىذلا لداعلا ابكح عوشحلاو نوكسلا

 ءىث ىف مالسالاو ةفالملا اصم ضقانبال

 ىمارتحا ميظع لوبقب لضفتتنادروللا بانجاي كوجراواده

 « لماك قطصم »
3 
 انف ل

 ىلا: قبلا تناك وشه ريط وصح تايكسلاب ادع تنام

 . اريبك اًميلعت ىربكلا دئارلا هيلع تّقلعو رومعملا ءاحنا
 ناطلاو . وراغيفلاو . ابيدلاو . ريلك الاك ةيواسن رفلا دئارحلاف

 هتبطاخم ىف بدالا ةبامنو ةماهشلاب مجرتلا ترك ذ اهريغو

 اياتكر تسفر وسلا نك دقو. يزاكت الاول ولا 1

 ظ هيف لاق ريلك الا ةددرلل

 ىرصملا لماك فطصم ههجو ىذلا حوتفملا باتكلا نا

 الا سيل لاه داي ريخالا هناطخ ىلع ادر ىربسلاس درولل

 نملسملا كت وكشلا 8و يبوروا لك هنم همي اًلاص الاثم



 انا ا هديع تطبض ىذلا نمرالا قيرطل ةانخاعم نع بغر

 ٍ ارتلكتا ند وا نم تاناطخو

 تان وعصلاداجتاب هعم معياصهتلالجلب ام اغانناولا وت اذان

 ” مكماكحال ةعضاخلا نادلبلا فلكاشملاو

 اريبك ارطخ كاسملا اذه ةيناطيربلا ةلودلا كولسيف نا

 نيراج زيلكن الا انيأر اهلك انناو.يبوروالا ندمتلا ىلعو اهماع

 ىذلا ضرغلا ناك اذا اع: انسفنا لئاسل. ةلاخلا مهطخ ىلع

 ةفحا عادباو سانلا نيب قامشلا رود ءاملا وه هيلا نوعس

 نيملسملا نب ةقيمحرشب رفح يه اهم مايقلا ارتاكتا ىلا دبع يتلا

 مذ ىلع لمعت ةيدمتملا ىرخالالودلا نا نيخ لع ىراضتلاو

 اورو تناك اذا لهو . ءاخالا ار تح ةرفاتلا تواقلا

 نيل ا دمت و رادتع ”تانايدلا -لجيو دئاتحلا مرتح اهرسأب

 ؟ نيملسملا نمزويام هثاعالث فطا وع شدخ دمعتتن ا ارتلكناب

 د يلا نكدلا» ةقادتسملا ةرطماخلا ميمج نع مغرلاب

 هيكل ةيوالع عة ركش مهماب دروللا باتجاي اَقئاو



 كي

 لغد ترداحب 6 هلا وفت الوا همسي ان وعل اا
 بئاصملا ىلع بئاصملاطمسي ةفيلملاط وقس نافالكمن . . الك
 هلكملاعلا ىفهتبقاع نوكت دق ذا . تابكنلاو ايالبلايف ددزيو

 زرحونيصح لثومىف هءاقب نونمتت ىذلا مالسلا ىلع ةميخو
 نيذلا مو  ذئموب دنحلا ىملسم رمأ نم نوكيو . نيكم '

 نونوكب مهأ  ءالو ةيناطيربلاةلودلا اياعر قدصأ مهنوبسحم

 ةرطيسلا دض نارطضاللا وحن نيحماجلا ةروثلاب ندانلا لو

 هظفحم تاوعدلا نوثي ىذلا ةفالملاذالم نع اعافد ةيناطيربلا

 25-0- تانج نأ ىلاغلا . عوبسأ لك نم ةعمج لك ىف
 نع لَم ال هيا:نيماسملا لع ةفيلطلا طوتبن ريثات ليتم ىف

 ارتيكتا تنكم اذا نييكيلوناكلا ىراصتلا مل ىذلا ريثاتلا
 يناحورلا هشرع نعابابلا ةساذقلازنا نم ةيناتستوربلا '
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 بجاولا نم سيلفأ ةيوروالا لودلاهتمدقىذلا تاحالصالا
 ثحو ءايقشالا ضيرحت نع ملقت نا كلذ دعب ارتلكتا ىلع

 هنوكل مظعالا ناطاسلا ةلالج يانج نموا نيس ١



 ل

 ةلودلا كسمت امم. فترونعت يتلا ةليلخلا تارابعلاو ةرخافلا

 ءانب اه. نوديرت متسلفأ ضارغالل زيحتلا مدعب ةيزياكتالا

 ل د ردلاو حلا اح ةنفلا ره ىذلا سايقلا كلذ 1

 ولا ع هم اف متعدوأ ىلا ل ند طافلالا كلن ثسبلا

 !!! ىرصملا رطَقلا نع ءالجلاب

 للطير ةلودلا داليق ك1 ان و

 ةياذطاو :ةزوطحلا نار 2 ُِق ع ةسوروالا لودلا

 ةوف نم ةيبوروالا ةراقلا يف دج وب اه» قلب نأ نكع هناو

 هل الا كسلا ىلا ةوادتعلاو ةموصخلا ةاوبم ف نالعو

 - عدوبو ان رطاخ نئمطيل م رصتلا اذهناو . « يظعةيلبو ءاهد

 هل كرا ةلودلا لايعأ اس ١ كلو ايولفا ىف ةكرسلا

 ناطاسلا ةلالجلازنا ىهو الآ ةدحاو ةءاغىلا ىرت اهاندجول

 0 ىنعمتملل حضتي مكىئاسلا هشرع نع ظعالا

 هتلدلج دض ةيساق ةلمح ابعومجع اهدجن ثيح

 ءانلأ قوفيملسلا نا دروللا تانج كباب لع طخ

 تاكل لا ةلالخ طوق نا املا نين ورظم رس
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 وأ اسنرف نم لوقلا اذه رودص ناك ولو . دوذلاو ةباججلاب

 ةيرلكتالا :ةييوكملا هلا[ نال« .انييمل اهوا ١
 هنلع ةقبطتم الو 'هل ةمفاوم ريغ نءالا ىلا لازتال اهعاسمو

 للا يتلا يه ارتلكنا نا ماعلا روج لمن كنق

 هوكلس ىذلا جهلا ةعباتم لع ضيرحتلاو ميجشتلاب نءرالا

 ةحلسالاو رئاخذلا مهلا لسرت تكفام اهناو اهداشراب

 ةطساون درمتلاو نايصعلا يف لاسرتسالا ىلع مبذحنو

 لاسرابا دبع ولاك طئاشولا نم اذهان تتو ةسملا تراك

 ةياملا هلاتسألا نفهم رطنةلصا ومو مهتسدعاسمل هج لوط
 دوعولا هذه هباشي ام نمضتت تاباطخم

 اواصوت دق نيملسلا نأ دروللا بانج ىلع نم الو

 ةسايسلا لاجر اهداتعا ةداع لع فوقولا ىلا ةءرجتلاب

 هنوقلل ام ىط ىف .اونلا ضعب ءافخا ىهو الآ نويناطيربلا
 ةفيق تءاجانيغتلا تقو ناحام اذا ثيم ملكلا ١

 ةمدقم نم ابقبس امل ميقتسم طخ ىلع ةضقانم لامجالا

 ظافلالا كلت ليبقلا اذهنمو . تارهاجلاةحنافو تاحمرصتلا



 ب وه +

 تار لع اوفقو وا هورق نيذلا نيعلسملا 6 ةيلاعلا

 ةيفرفا هنو نك ةروللا كنا بتتكو هللا همر جيب

 هن رعلا اده

 6< ناطخ

 « ىربسلاس دروللا ىلا ©

 ١م5.0 ةنس ريشون ١١ ىف سراب

 83 ينوروالا د بحعم لسم لذالا س١

 عقولا ءوس نم ةريخالا مكب النك اع مالا - 5

 ا. اوأرا دتلف ني 0 د نراقم ني وطلللا

 نم ةفالخللو مالسالل ارش هدام ىلع اديدج اناهرب

 هيو كلو ارق علا

 6 ب ردوا لودلا لخالد نا ملق نأ بانل 50

 0 كود نب 00 0 نكي مل ةينمرالا ةلئسملا ىف



 كح 65 28

 نعل بشق نان ردو ةحالصم ىف لمعيام لك لِ ءاضعملل

 بيطخ بطخ ناو لكن وادويسملل رو تاس عازل

 تبرح نمسات امدنع ئح لكيت واد لسلا انك ةناطللا ا

 0 اذا مم لكت ولد بزح هنع اولوهي نا اويحتس ملرصم

 ءاضعالا رئاسك اوضع الا سيل لكتولد
 نايده ُق نايده زلكنالا دئارح لاوقا نا ةاجابو

 عدب الو وهاهيذاك أ ىلع نويرصلاا هب بيجي باوج لجأو
 ريكلاافوسفو ريتلا انة رعاخ وهرف رتل

 | دف نم ناىهو اممم ةصاخ ةءزم ةبرخلاو ةميقحلل نا )

 مالسلاو ( ءاوسلا ىلع امهمدخم امهدض وأ

 56 ةئس ربشو ه ىف سراب

 ( لماك قطصم )
2 

 انف رن

 دشابهف لجو لاه دجى ةيناطر بلا ةمركمللل كوالا رول
 ةيسايسلا رئاودلا جاها امم مظعالا ةفيلللا ةلالج ىلع ةجحل



 م / تعا

 ةحرفلا 3 هم ف لا لا ككارح نأ دعالو

 ريزلا لرد مدلك 0 ىلع نيلماعلا نيينطولاب تددنو

 ىلاتربق ةيرصلا ةلئسملا نا اهتداعك ةلئاق ليقثلا ىزيلكت الا

 املدعب ملف مملاب خطا ديحولا أهريصن لكك ولد وسلا ناو ليحل

 0 دقو ريصن الو دضعم ابوروأ ف

 ةيواسنرفلاو ةينامالاو ةيسورلا دئارحلا ( لام ىأب 001

 اهل اللا رقاالا هذه اع ابدع نآل ةبا- ىف انسلو

 نيذلا باونلا نميئان وه لكتولد ويسلانا ملعب لقاع لك

 هومرك اوهومرتحا اوناك اذا نيبرصلانأو رصم ةلأسم مهمه

 ةقكلا ةينطولا مملع هضرفت بجاو الا اوموُقب ملف

 اا كس هم 6 رد ردا لع تب ءاوسو

 (] -- دفنا ىلا رصم ةلاسم لع ررض الف تنك وأ بولا

 انآ امد الفادحاو تمدع او رانا هلدب تدع ريع

 ًادغ نوك بلا مث مدحو زيلكت الا ناك اذا بجمت الو

 © ؟نوايشتب اوك مجال واذ ويملا باصأ ام ىلع



 06 1/ تغلف

 سا لا نمأ اذا الا ةنهت مهملع تبثت ال بونملا ديدج ةكين

 ءاضقلا مهيلع ىضقو منك احمب ةيضَقلا قاروأ ةعلاطم دعب

 مهلا هنوبسني اع
 ةك احم اوجروب ويسملا ةرازو ةعاطتسا ىف نكي مو

 كلذب هرمأس اجل اردصي نا لبقةلئسملاهذهىف نيمهملا باوتلا

 قيدصت لبق باونلا نم بئان ةك احم غوسي نوناق ال هنال

 تاكرش ىلوخدلاب اونلا ىلع رجب كانه نؤناق الو ساج لا

 لكنولدو هيفورو شورو نيتا ويسمال هوبسني امو ةيلام

 هك رش نم ةبعرف تاكرش ىف ءاضعأ اوناكمهناوه نيرخ لاو

 الا اهودقن ىتلا غلابملا اودّقني مل مهناو بونجلا ديدح ةكس

 تاكرشلا ىف ءاضعأ مهال ال ذوفتو ةلك ووذ باو مهنال

 مهياعتاو مهلامعأ لباقم غلابملا هذه نوةحتسي

 ىدلو ساح ا ىقرهذوفت اولمعتسا مهما وه ةمهلا هجوف

 ةقفاومو ةموكحلا اصب ةرضم طورش دّمع ىف ةموكملا

 امون ةيئرغلا ةلئسملا هذه سبلت ليلق امو . ةكرشلا اصل

 راتسلا اهنع فشكيو قيفحلا



 ع 3 كا

 ةصاخ نيناوق نسو :تالوصح او ةيحورلا تابورشلا ىلع

 ىراهتسا شيج ءاشنا عورشمو تاكرشلا ةيرحو لاملاب

 اسنرف طبرت ىتلا ةيوُقلا طباورلا ىلع ةظفاحلا اريخاو

 ايسور |مفيلحت
 يه ترد دع كش ةلكسم .تاكااذإ ورغ الو

 "1 اهردمع نع ردا ١ راطالا تنفى علل

 هباطخ اوجرو ويسملا 8 امو وبير ويسلا ةرازو تطفس

 ىف باونلا سلم عارتقا نا : ةداسلا اهما » هيف لاق ىذلا

 يجن نأ بجي ةلئسم ماعلا ىازا ماما دفا ةزيهالا هتساج

 « دالبلا 00 لان ا و مهند ن الوأ املع

 ىف ةيليكت تاقيقحت ءارجاب سلجلا رمأ ميطن انف كلذلو
 1 ةلكسسم ىأ) اريخأ  اهلع عرتقا ىلا ةلثسملا هذه
 انناف تاقيقحتلا هذه ميئاتت تناك امبمو ( بونملا ديدح

 لا دكح 5 نأ سلجملل كلذب حمسنل اهمامي اهرشنت

 « ئرتحتا اهنررظي يلا رومالا لع ىدالاو

 1 نيا نا رب فرازإلا حيرصتلا اذه نمو



 مل هذ

 ىف كاينيفاكو يسللادوجو ايناث . ساجلا نع نيبيغتم ا وناكن يذلا
 عم دوجولاب وواه ويسملا ىطر مدع انلأث يسم رتل ةزازو

 مويلا ءارزو

 ىف هناَزو ةمزإ امرق ثدحم نأ حب ل كلذ 2
 ءافملاو . لبق ىذك نيلدتمملل ماكخالا اهدعب لست اسنرف

 ةءارقدنعةرازوللنيميلاو طسولا اب ز> سمالاب هربظا ىذلا

 نيريثكلا لف ىذلاو.. كلذ لع لدن هريس ةطخ هتلر
 ريعلا زواجك الرا زولاذه نمت نآن لودلا لع اكسلا ٠١

 نيدتلاة ضم مرتك ١ نير طتلا نسم نسلان

 ددع ديزي ىذلا نيلدتعلا بزح ىلا بزملا اذه مكنيف

 اتاني رسب نيالا فاما يش م

 ارجو وسلا تاطحاب ءاح ىلا ةليمألا لئاظللا

 نم تاويل لعارك ناو انورلسا نيو كسلا 07

 تامفرلا ف .ماضمنالا ةعقانمو ةيلام .ثاكرمت هيلا
 ةينازمملا ىلع عارتقالاو ةفاضعلا تاقيفحتلا رشنو 8 مهضعل

 5 ةارضضلالبدعتو هيجردتلا فارضلا ةلع ماعلا دعبل لبق



 م تارازولا نم ا تالا ةرادولا ظوفسلو ءاذلا ممل
 ااا 1 ل تف اه برسل الا نك

 ا مامغناو ( نيلدتعملا ب تاج

 3 +8 اهلا (نيبكللل
 001 نديتر نال دع نول دل نورورم انامإ

 اذه لاجر نا اوأر امل مال نيفرطتملا نم ةرازو ل اكشن

 مهبزح نم ةلكشلا ةرازولا طاّمسا يف انا نر يلا
 كلذيو ةيلاكبدارلا مهترازو اوطقسيو اومقتني نا اودارا

 نورداتلا مدحو مهنا لعاماك ةيواسنرفلا ةماللو مل نونهرجب

 عيطتسيالافرطتموا ناك نك ا مريغناو ماكحالا ىلوت لع

 0 11 لعارشك اولا كذإف مبلثم رومالا ةراداو ممتارا

 اسيئر هبات ىف هدض نوفرطتلا عرتقا ىذلا روف سكيلف
 امزح ىلع اهسفنب ىغقت ةرازو ممم لكشي نا هبروبهجلل

 "1 اانا نسال دا وسملا ورا ري عشاامو

 هذهولته نوللهو . ابطوقس برش رذدنتو اهم ددنت اعيرج

 "ادع تارالا روصح لوا ١ تاما ةنالك ةسايساهربلا



 دل #"خ

 ةديدجلا تيواسنرفلاةرازولا

 ةيروبتجا سيئر عمتجا وبدر ويسملا ةرازو تطمس ال

 بازحالاءاسؤربوخ ويشلاو باونلا سا ىسئرب هيواسن رفلا

 هيلع راشاف ةرازولا ليكشن ىعا يف مريشتسل نأشلا تاذ

 ةبائزر نيفرطتلا مكر ارو يكتم ام نولدتملاو نو
 نوبل سلا فظو هب اوراشا عنتر لش صودا

 اهسيئر قل أو ةض# ةفرطتمتلكشف ةرازولا ليكشتب اوجرو

 ةديدحلا هثارزو ةسايس هيف انيبم يحاتتفالا هباطخ سمالاب

 كاوا ده موو نامل اذه حن أ
 ةرازو ليكم 1 تاوحالا ىزعا اناا هازل 5

 ىف ةكقانملا نقع وير ويسلا ةرازو تطقسام دنع ةفرطتع

 نروفرطتلاو قدك (تخالاف توتا سدت ل 00

 (ةءروبخخاب | وضرم نير وبجاونوكي مل نيذلا مو ) نودحتملاو

 منيب ورا مم اوحلغي مل مال ةفرطتم ةرازو ليكشت اوبلط

 ءاذعأ م أ نع لد مولاطم كيفتت ا و نيلدتعملا
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 مس 3 ةصرعو راسي .دسم

 0ث السلا ةءاتسألا ىلإ رفا نا مجرتملا مزع دق ناك

 نود تلاح ةءوانر فلا ةيرازولا .ةمزآلا نكسلو .همه.ه ةنس
 0 نع اعفاذك ابوروأ َّى ةءاقب باوصلا نم فرو كلذ

 ةيمردا ةدانما ءازاب ةيلعلا ةلودلا ا رسم

 امترشن ةلاقم ةيرازولا ةمزالا ةبسانع هللا همحر تك دقو

 ا؟ممذبو 0 ريقو 1 ءاعلر اللا كل 8 مار هالا هدد رح

 : أابصن ادهو



 /0/ 5 /غج 43 مر /
 قرح اول

 أنرزمب طاعأ د هسامعو

 3 فوصل اع
,7 . 

 را

 ميارلا ءزجلا

 *« ىلوالا ةعبطلا ©

 #1 غاص شورق.ةسمخ ءزج ل اك نع

 « ةظوفحم ةمجرنلاو رشنلاو عبطلا قوقح »

 سن م8- مم  ماونود هل ةنش

 0 ةرمت نيواودلا عراشب < ءاوللا 2. ةعبطم )
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